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 0177 לכל תועש תכרעמ'₪
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 יי
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 | סידומיפל ןושאר ס/י|

 רהרומה ,תא הקור) (גמ דוע

 שפמ / הש יקעמש ,שדחה ו

 , עי :5/9-ג כ סו'הל ..]

 ורסי ק ₪/:5/% 52. ר₪ |

 שם ירו ה רןשה ,ת ל"ת> |
 תו לבא םצטר

 ידאעמ םיק'סחוכ 25 םה ,

 רוקי יקומו

 = ..םידימפו םיפש | |
 | ..ב5-רב םיומתר ישע |

= 5 / 
 26 ם!יכזכ || רדת! תותיכ קר =
 ..ק וס || ,רחילס ...ס "!)בנ

 ..."95 | | !םירי'מ רדח

 יר' ל| |

 סירפסזכ רר ו'געב.עזכ |

 ,.תעצ יחסו .תו:תואא
 ..ם ףושקכ טימ'סו \רקי[נמ תזכ ₪

 תסריגב א[!גהוג6 א[גתפוסת

 תא ליצהל ולכות םאה !ודנטנינ
 ידימו רזומה תיבה ךותמ ידנס
 ?םיעשורמה םירזיחה

 " \ א דר ד ₪ ₪

 0י9-2 !| 2 >%4-א [ ק-4 -04 0" 7-4 4 70 | ה. 3-5

 אתמ םימשרה ועיגה םעפה
 רודכל לעמ קחרה-קחרה סייטה
 רימת ?תרובעמ םיסיטמ דציכ .ץראה
 .7 דומעב ריבסמו ריהבמ לשא

 רבכ םיאבה םי-/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 06 קחשמב וכזו ישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק (8
 ;: לבוי ,הלמרמ ןמגרא קרב :םהיתבל
 ץיבונוח רינ ,ןורשה-תמרמ ילאפר

 . ,אבס-רפכמ לידוב תרפא ,רוכרכמ

 דגרוא ןרילא ,דרעמ ןיבל יחצ
 ,קרב-ינבמ ןידרוג ןדיע ,הפיחמ
 לקד ןתנוי ,ןורשה-תמרמ ינבא ןתיא
 ןסב םייחו קרי-הוונ בשוממ
 .םילשורימ

 1992 רבוטקוא :18 ןויליג

 סקימ :סקימוק
 ו

 = ד 6
 םלועב םישדח םיקחשמ :-
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 םיקחשמו םיקשממ
 םיפיט :?

 םיקיטסיו'ג :
 ב"דמ ףדמ
 לופונומ :51(:\
 םיקחשמ רחבמ :50
 םיקחשמ :יוב םייג
 וטסופ

 םיפיט :יוב םייג * ודנטנינ " 4%

 אז[ּגתוה6 \1התפוסמ :ודנטנינ

 = הי = גו 2

 חו 6

 :םידיקפת יקחשמ
 הקתפרה םיבתוכ דציכ

| 
 !םינומחית :םידיקפת יקחשמ
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 1086: :םידיקפת יקחשמ

 יהריעצה \\1/ תרחבנ

 סונאי :סקימוק

 גי ל )ו

 | הקפה ,לוהינ * יקיק-ןב הניד :תכרוע * ביבר דוד :להנמ
 ףחש ,\/17 ר"ד :םיעובק םיפתתשמ * ףארצ יליל :תועדומו
 יקצסיפ לייא רעס-ןב ןרע ,ייפ הל ןגרומ ,קינרו ידע ,רוצ ןב
 . הקירא :תבשחוממ הקיפרגו רדס * רנימק ולוס :יפרג בוציע *
 :סופד * ףרגרולוק :תוחול * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש
 תרנכ :הלהנימו תכרעמ * ןוחרי ,\ז? :ל"ומ * מ"עב טנירפוט
 1409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,3
 :3₪85 * 03-5708174 :סקפ * 03-5794711 :לט * קרב ינב
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 תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה

 !םי-\(12 ולה

 - תוכוס ןמיסב דמוע הז ןויליג
 .למשח אלל םינבנש םינטקה םיתבה
 גונעתה לע תרתוומ 17. תכרעמ
 ...הלש בשחמה דיל תראשנו

 אוה םידיקפתה יקחשמ רודמ
 שלפ ףא אוהו ,םעפה ,רתויב דבכה
 ןויליגה יבחר לכב .םירחא םירודמל
 יפמ םיטוטיצ ואצמת
 ינפל קוידב ,םידיקפת-ינקחש
 םילמה הלא .ותמ םהיתויומדש
 ,תושפיט תויומד לש תונורחאה
 ומיש .לזמ תורסח םתס וא תונכסמ
 ןאכ הכזש ,תודיחה אשונל םג בל
 בתכ רעס-ןב ןרע) תבחרנ הריקסל
 .(40 דומעב ךכ לע

 לע אורקל ונהי 26-ה ינקחש
 ,לודגה םלועב שדחתמש המ לכ
 םיארנ םניאש םירבד לע וליפאו
 .בורקה ןמזב הצרא ועיגי םה וליאכ
 ונא) וציצי הנוכמ יקחשמל םירוכמה
 המ תוארל ידכ ,8 דומעל (םיווקמ
 ךותב אצמנ הז ,ןכ .םמוחתב שדחתה
 יצוליא הלא לבא - 26-ה רודמ
 רתוי הברהו םידומע 48 קר - םוקמה
 !בותכ רמוח ידמ

 ודנטנינ קחשמ רקסל ונרחב
 הסריגב אקווד םיריכמ םכלוכש
 לע םיפיט ןומה שי .ולש תבשחוממה
 דומעבש הבתכב \[3תוגש א13תפוסת
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 םכרובע ונחתפ ,םינעוצקמלו

 םידומעב ,\/1/-ונכט - שדח רודמ
 לכ תא אצמו דקש \\1/ ר"ד .5
 ןובאיתב .םירישכמה לכ לע םיטרפה
 .(...םתוא םילכוא םתא םא)

 עצבמ תושעל ונטלחה שדוחה
 תושעל תוצורש תונבה רובע דחוימ
 שי וישכע דעש ןוויכ .\א/12. לע יונמ
 ,םייונמ םינבמ תויונמ תונב תוחפ
 תב לכ :תוידוא12-ל דודיע תנמ ירה
 החלשש יונמה תשיכר ספוטש
 רבוטקוא שדוחב תכרעמב לבקתי
 לש תפסונ החנהל הכזת ,הנשה
 .ח"ש 0

 !רבמבונב תוארתהל



 ונ היה המ ז
 טעמב ."תמ סוס" אוה ךא עבצה ירישכמבש ז.צאא יראטא ₪ את6 ודנטנינ ₪ יקחשמ המכ םנשי לודגה םלועב

 .לבח .ורובע םיקחשמ ןיאו = ,ינועבצ מ"ס 8.9 גצ ,65002 דבעמ 4/םיעבצ 512 ,טיב 8 ,בסומ 6502 דבעמ םיליגר ,םיירלופופ היזיולט

 לוזהו ינשה .םינווג 6 ,תימינפ הרואת ,ונומ לילצ ,6 :היצולוזר ,םיטיירפס שוכרל ןתינ בק לח תא .םיאשינו

 ול םימייק ,לארשיב רכמנ ,םיטיירפס 64 דע | =ם5וניט ל) גיצהל ונטלחה .ץראב
 3 מ 2 א - -- תינורטקלאה הגיגחה לכ תא (דבלב | | ירר םימאו | |

 :;לארשיב ריחמה !!!וגוסמ םירישכמ ןוילימ הריקס עיפות םיאבה תונוילגב .וזה

 ,ח"ש 560-כ .םהיניבש םיבוטה לע תבחרנ

 65[: ₪0צ ודנטנינ ₪ צמ(6 - 16 סקיפרג וברוט ₪
 6502 טיב 8 דבעמ ,הרובחבש ןושארה ,ומשבש 16-הו םימוסריפה לכ תורמל

 הרואת אלל ,ןבל/רוחש מ"ס 6.3 גצ ,בסומ 8 - בסומ 6502 דבעמ שי סקיפרג וברוטל
 ,רופא ינווג 4 ,תימינפ :היצולוזר ,םיטיירפס 16/םיעבצ 512 .טיב

 ורכמנ ,דואמ ירלופופו םלוכמ לוזה אוה | 64 דע ,ואירטס לוק יצורע 6 ,2
 :ונצראב וריחמ !םלועב תודיחי ןוילימ 15-כ יד רישכמ .רוטילקתל תורשפא ,םיטיירפס

 " .ח"ש 450-כ םירוטילקתה ןנוכ תא וגיצה זאמ(+ ךא רקי

 | רפשי ילואש דואמ יביטקרטא ריחמב ולש

 , המיאתמה | ל ןיא .םלועב ובצמ תא
 ,םינווג 4096 ,תימינפ הרואת ,ינועבצ מ"ס 8 האח 5.7 הגס ₪ וביאתמה הסרג רל ןיא .םלועב ובצמ תא
 םיבסומ םירישכמ םנשי הפוריאבו לארשיל

 .ץראב ימשיר ןפואב ןיא .ינזיטרפ ןפואב
 םטסיס רטסמ הגס ₪

 .לארשיב ץופנה ואדיו/היזיולטה קחשמ

 ,םיעבצ 64 ,280 דבעמ ,טיב 8 רישכמ
 םג תמייק .טיב 4א1 דע םיקחשמ תלוביק

 התוא וז - 2 םטסיס רטסמ םשב הסריג
 8א₪5 ודנטנינ רפוס ₪ .תשדוחמ הספוקב תכרעמה

 דבעמ טיב 16 ,םלוכמ שדחה רישכמה
 ,טיב 16 הגסב רקיעב הרחתמ ,בסומ 6
 ךותמ םיעבצ 256 ,ואירטס לוק יצורע 8
 תורשפא ,םיטיירפס 128 ,םינווג 8
 לילצה תוכיא תא הברהב רפשמה רוטילקתל
 .היצמינאהו

 .ץראב 55 אוצמל רשפא יא הז בלשב

 .היזיולט טלקמל תורשפא = גצ -% טיב 8 דבעמ ,םלוכמ שדחה'

| 0 2/1 0 

 א ₪6 (62-אסא] ₪

 ₪, -יצורע 9 ,320%224 :היצולוזר .היצמינאהו ביירד הגמ/סיסנג הגס ₪
 ואיג ואנ ₪ ,םיטיירפפ 80 דע ,שער - ואירטס לוק ,68000 + 280 רבעמ ,טיב 16 רישכמ

 טעמכ ,רתויב םדקתמ ואדיו קחשמ .םדומל תורשפא | םיקחשמ תלוביק ,םיטיירפס 16/םיעבצ 2

 דבעמ ,טיב ו ,תורוכס תמרב .םלועב ןרותה טיהלה והז .תפסותב 6001 דע וא תינסחמב טיב 81 דע
 ' וו רו ב ב לילצה תוכיא תא הברהב רפשמה רוטילקתה

 .םינווג
 650-כ) םלוכמ רקיה רישכמה םג והז

 .(!רלוד 200-כ תינסחמ לכ ,ב"הראב רלוד
 רכמנ תוחפה ךא הרובחבש בוטה ילוא
 ו .ץראב ימשיר ןפואב ןיא .םלוכמ

 - 01 סרפסקא וברוט ₪
 11 א
 דבעמ ,עבצה ירישכמבש ןושארה
  הדרואת ,ינועבצ מ"ס 6.6 גצ ,0
 טלקמל תורשפא ,םינווג 512 ,תימינפ
 .לארשיב רכמנ וניא ,םלוכמ רקיה .היזיולט



 םיקחשמה ןוחריל יונמ לע םותחל ינוצרב |
 ףקה - תונוילג 24 וא 12) \שוש
 הצלוחו בשחמ קחשמ לבקלו ,(לוגיעב |
 .הנתמב תיזיוו |
 ת/שדחמ ינא 1 ה/שדח יונמ ינא ₪ |

 ו פלס
 .. .יסמ \/[? ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ
 ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפרוצמ 'ב
 .תונוילג 12 רובע ןמוזמב
 ח"ש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ !1

 ..תונוילג 24 רובע .ןמוזמב

 ףקה) :יארשא סיטרכב בויח תארוה \1
 - סרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב

 חיש 140.- כ"הס ,תונוילג 12 רובע ח"ש
 60 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה ₪

 ..ח"ש 240 - כ"הס ,תונוילג 24 רובע ח"ש
 < = תדימב תיזיוו הצלוח לבקל ת/שקבמ

 רחש חש  תעמ תחעא האמ אאא הפח אמ הש רוקו

 לשא רימת תאמ

 ?תויללח ןרמתל לקש רמא ימ
 רסוח יאנתב ללחה תרובעמ תסטה
 םוכחת תבייחמ קירו לקשמ
 תולגתסהו

 ואידיו יקחשמל ונלגרתהש רחאל
 תויללחב םיגהונ ונא םהב בשחמו
 תולקב קירה ללחב תונרמתמה ,תויטמוטוא
 םיעצבמ ונלהינש רחאל ,ןתומהמ הפילש לש
 המחול וא תכל יבכוכ שוביככ םיריבכ
 תרובעמ" ,שדחה רוטלומיסה - םירזיחב
 .תואיצמל ונתוא ריזחמ ,"ללחה

 בשומב בשוי התא ?"תואיצמ" ונרמא
 (תוכרעמה ןיצק וא סייטה ילוא וא) טינרבקה
 רתי לכו הרקבה יגתמו םיאגהה תא ליעפמו
 םיליעפמ םיטואנורטסאהש םיטירפה
 ,תאז םישוע םה הב ךרדב קוידב - תרובעמב
 | .ללחב םהשכ

 ] ךכל ונוכנש תועתפהה תחא
 לש תיתואיצמה הימדהה איה ןאכ
 ץוציפ םתס אל .ללחב הסיטה
 רזייל יחתות תרזעב ביוא תויללח
 בכרומ ,יתטיש לועפת אלא
 .םינוש םינקתמ לש ךשוממו
 תיטובורה לועפתה עורז ?לשמל
 הלא םילכ .תרובעמה יאגהו
 תיללחה תא בצייל סייטל רשפאמ
 אתמ ןיוול ףולשל ,לולסמב
 ןיוול ללחב ןקתל וא ןעטמה
 .ררוס

 הנוש ללחב תרובעמה ןורמת
 .הרפסומטאב סיט ילכ ןורמתמ
 \ המדנ הז רוטלומיסב סט ינאשכ
 הדבעמ ןנכת והשימש םיתיעל יל
 תונורקע לע דומיל ילכ ,הקיזיפב
 ...העונתה

 לקשמה רסוחו קירה יאנתב
 הקיזיפה יקוח םילעופ ללחבש
 ,ךוכיחה יאנת םהילע םירעמש םיישקה אלל
 .ץראה רודכ ינפ לעו הריפסומטאב םייוצמה
 לע תרובעמה תוגהנתה תססובמ ןכ לע
 הלועפ. ומכ ,"םירוהט" םיילקיזיפ םיקוח
 ענתו הפיקת ,היגרנאה רומיש קוח ,הבוגתו
 קחשמלו וזה הקיזיפה לכל המ .המודכו
 ךל רשפאת הלא םיקוח תנבה ?רוטלומיסב
 התוא ןווכל ,תרובעמב תוליעיב טולשל
 ךכו - רצק ןמז ךות הרטמל עיגהלו ךנוצרכ
 תומישמל רובעלו תוגרדב םדקתהל

 ללחה תרובעמב ןורמתה

 תא ליעפהל לכות הז ךרוצל .רתוי תובכרומ
 תרובעמה תא ןרמתל וא יטמוטואה סייטה
 טלוש התא הב םג רשא ,תינדי הרוצב ללחב
 ,"טוח-לע סוט" תנוכתמב תרובעמב
 .בשחמ תרקב תועצמאב

 םיריצ השולשב ןורמת
 הבוגת ינוליס תועצמאב עצבתמ ןורמתה

 םינוליסה .המצוע תוגרד שולש ילעב
 ינוליסל .תרובעמב תונוש תודוקנב םינקתומ
 לש וזמ עברכ לש המצוע ןידעה תוסיווה
 רקיעב םישמשמ םהו ןורמתה ינוליס
 םינוליס םג םימייק .קיודמ םוקימ תעיבקל
 .םילק םינוקית עוציבל ,(תומיעפ) םיסלופ
 ןרמתמו ןיוול ירחא בקוע התאשכ ,אמגודל
 .וילא דמציהל וא ןעטמה אתל וסינכהל ידכ
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 תרובעמה עונת יתלחתהה בצמב
 .ץראה רודכ ביבס עובק יטפילא לולסמב
 ,הדמתהה חוכ םה הילע םילעופה תוחוכה
 דבוכה חוכ ,המידק העונתה תא ךישממה
 עונל התוא ץלאמה ,ילגופרטנצה חוכהו
 הבוגתה ינוליס תלעפה .ץראה רודכ ביבס
 לע םילעופה תוחוכה בכרה תא הנשמ
 תנוכתמב הב םיעצובמ םייונישה .תרובעמה
 תזזה ועמשמ טסיה ."היצטור" וא "טסיה"
 ןוויכ תרימש ךות ,ליבקמ לולסמל תרובעמה

 תרובעמה בוביס איה היצטורה דועב ,עובק

 יתש ףוריצ .םיריצה תשולשמ דחא לכ ביבס
 .בחרמב ןורמת רשפאמ הלא תוטיש

 יוגיהל םישמשמ הטסה ירותפכ העשת
 צ ,% ,םיריצהמ דחא לכל דחא - טסיהה
 ,(ילמרונ) צא! :בצמ ןמסמ גתמ לכ .2-ו
 בצמה .(תומיעפ) ₪111.5₪-ו (הובג) 1
 תא ריבגמה ,ךשמתמ ןוליס קיפמ ןושארה
 .ץוחל אוה דוע לכ ,םיוסמה ריצה לע העונתה
 ,אסאא[ בצמל המודב לעופ ינשה בצמה
 יריצה בוביסל םג .רתוי ההובג היגרנא תמרב
 ,הרקב ירותפכ העשת םישמשמ (3013110ה)

 השולש לש םירוט השולשב םירדוסמה
 ,צץ4\א ,העונת יריצ השולש םנשי .םיציחל
 הטילשל םיציחל השולשו ע1דז1-ו 1
 40051. 156 ₪16 :הלועפה תרוצ לע
 ךישממ ,₪156 ₪478: בצמב .2111.50-ו
 בבוסמו ,ץוחל גתמה דוע לכ לועפל ןוליסה

 בצקב רחבנש ריצב תרובעמה תא
 הלעמ וא תולעמ עברא לש עובק
 4001. בצמב .היינשב תחא
 הדמתהב בוביסה רועיש רבגומ
 בצמב .ץוחל גתמה דוע לכ

 לכב רצק ןוליס הרונ
 יונישל םעפ לכב םרוגו הציחל
 ביבס תרובעמה לש לק יבוביס
 .רחבנה ריצה

 תרובעמה תא ןרמתל ידכ
 בצמה תא ןיבהל ךילע ללחב
 תאו אצמנ התא וב יתלחתהה
 ךתנווכב וילא ,יפוסה בצמה
 היצטורו טסיהב שומישה .עיגהל
 לכו ליבקמב עצבתהל בייח
 תרובעמה תא סינכת האיגש
 לכות .םייוצר יתלב םיבצמל
 קפואהו טווינה תכרעמב רזעהל
 םירזעב דייוצמה ,יתוכאלמה
 לכ יכ רוכזל ונילע .םימיאתמה
 שי יכו הבוגת תרצוי הלועפ
 לוטיב ידי לע ,ןהיתשב בשחתהל

 תידגנ הלועפב תויוצר יתלבה תובוגתה
 לא ,ךילהתה ףוסב ,עיגהל לכונ ךכ .המיאתמ
 תויהל לקש רמא ימ .יוצרה בצמה
 ?טואנורטסא

 תרבוח תא םגרת לשא רימת
 ללחה תרובעמ רוטלומיס לש תוארוהה
 הז םוחתב רתויב םיאיקבהמ דחא אוהו
 אוה ,אל - תעדל םתיצר םאו .ונצראב
 ...יסאלק טואנורטסא אל

 6% 7 7 כ



 וניאר אל דוע

 הלאה הרבחה תא

 לבא  ,לארשיב

 קחשמ תויונחב

 ולכות רבכ ל"וחב חונודמב

 םיידיה תא םישל 2 |
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 .םהילע

 הייארה תכרעמ לע זמרמ קחשמה םש תכרעמ ברק תא םינמסמ תוביתה ישאר
 רוטלומיס והז .הב לולכה תידמימ-תלתה | (םג6ַַ 00[ 706 50181 5ץ516) שמשה
 תוחפ לבא ,ףיכ .ינעוצקמו םישרמ הגיהנ .זורפורקימ תיבמ איה הביהרמה הקיפרגהו
 הרבחה התוא לש ,אבה רוטלומיסהמ לבא ,םי'כמחול לש היצלומיס וזש ונל המדנ
 ,(צהזתחטס) .םירצוי תויוכז לש תוביסמ ,אלש הארנכ

 לש הפקתה ינפמ םיבשיתמ תצובק לצה
 הלצהה תמישמ תארקל .ללחהמ םיטאריפ
 שרוד ...לזמ הברהבו רזייל חדקאב דיוצת

 דחא והז !םיעונפואל רוטלומיס השש .קרוי-וינ תובוחרב חרט-םוב-גנב ו ר
 םושמ ,תיזיפ ,רתויב םילודגה םיקחשמהמ אל .רופיסה ףוסב הקוצמב המלע ,םיכסמ 7 4 | / | . '.  " ןמז ךשמב קחשל רשפאש ינפל ןומיא טעמ

 העבראמ תוחפ אל וילא םירבוחמש .דחוימב ונמשרתה % ק הלאו

 לעו יִלַע יאוולה !חא) המצוע יבר םיעונפוא
 .תוכבל אבש יתימא ךכ לכ .(!שיבכה

 ד

 ןימאהל ונל השק ?26-ה

 ו ל-3

 ,כ םא לבא ,ורכמיו הצרא

 םהילע םתארקש ורכיז

 !\\12-ב הנושארל

 |86 |3-ותפ 0[ ₪

5 2661 
 ,היזיולט תרדסכ וכרד תא ליחתה הז

 ךכ לכ ואידיו תטלקל רבעו טרסל ךפה
 .יונישל בל םש אל וליפא דחא ףאש רהמ
 םיטסירורטב םחליהל אוה ןויערה
 סול תא ותיצהש הלא ומכ ,םיינוריע
 אוהו זייה דמוב אוה םחולה .ץיקב סל'גנא
 תונינעמו תורזומ תואקתפרה רבוע

 הקתפרהה .סליה ילרבב הרקויה תנוכשב |
 לר לי פל

 .ל"וחב םיקחשמ ירקבמ לצא םיכומנ : , ב / .

 [1גתמ65 0[ [-6600 הו ₪
 רבוע "בטוק עצבמ" לש ךשמהה קחשמ

 םיבר בכר ילכ םש ליעפמו הרהס רבדמל
 אל ,בוט) לכה לש רוטלומיס ,ןכ .םינושו
 .הרוגא יאהמ םחולכ ,ךילע וב (שממ-לכה

 | הרהס ינבש םינכשה םייאל ךיתימע תא ענכשל
 .ילצל םתוא ךופהלו םתוא טוחשל םיצור ןכא

 | םיעבראמ דחא לכ ררחשל שפוחה ימחול לע

 קחשמה תא ךפוהש המ ,דרפנב םייאה םיינש
 | םיהובג םינויצל הכז אוה .חווש תכורא העקשהל
 ,ונרכזהש םיקחשמה לכ ןיבמו ל"וח תונותיעב
 רתויב חלצומה דמעומה אוהש ונל הארנ
 יי מין



 והז :הידמיטלומ יהמ ריכזנ ,חכשש ימל
 היצמינא ,ללמ ,הקיפרג ,לוק לש ףורצ
 תועצמאב םירצוימו םידבועמה ,ואדיוו
 בשחמ רדגומ ןיינעה ךרוצל .ישיא בשחמ
 803865א% דבעמ םע 26-כ הידמיטלומ
 3.5" ןנוכ ,רתוי וא ןורכז 2%1 ,תוחפל
 גצ ,רתוי וא 30א18 ןב חישק ןנוכ ,1.44/
 הנועה לוק סיטרכ ,רבכע ,הלעמו 4
 6-אסאַז ןנוכו תומיוסמ תושירדל
 םינותנ 150% תוחפל ריבעמה (רוטילקת)
 תוחפ לש עצוממ שופיח ןמז לעבו הינשב
 .הינשמ

 הידמיטלומ בשחמ שרוד הנכותה םוחתב
 תפסות םע ,(/וחטסואפ 3 תכרעמ תלעפה
 וז תפסות .א1טוזותוסהוה =אז6ת%וסמ תארקנה

 ,\\גתסו8 תכרעמ לש 3.1 הסריגב תללכנ
 הידמיטלומה ןויער תצופתל םורתיש רבד
 .טפוסורקימ לש

 םה ןקתב רתוי םייטוזקאה םיביכרה
 .םירוטילקתה ןנוכו לוקה סיטרכ

 - םירוטילקתה ןנוכ ₪
 62-א0או

 עא ה. < <

 , ן וז /

 - 0-0 9| טז[ .<

 ן [,1 ןח 7 דרה 1 6 ו

 המ -ח-(ש ג'רו ללה זמ

 א, 5 א ודו

 0/ < הדו
 -/ | טודואופסוה

 שט ק ₪ א

 רתויב תומרה תועורתהש קפס ןיא
 ןויערל בשחמה ינקחש ועימשיש
 ,םירוטילקתה ןנוכ תוכזב ואובי הידמיטלומה
 הלוכי וזה הקיקדה קיטסלפה תטלפש ןוויכ
 ועמשמ 60018 .םינותנ 600א18 דע ליכהל
 רתוי ,תויפרג תויומד רתוי ,תומר רתוי
 אלל תאז לכ - ףירטמ לילצ םגו םוכחת
 תסיחד אלל ,םינוטילקת רסירת תפלחה
 ןכסמה חישקה ןנוכה לע תיארפ םינותנ
 תונגהו םידוק יפדב האלנ יתלב קבאמ אללו
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 ןיידע יכ ,הנגהב ךרוצ ןיא ,ןכ .םינוש םיגוסמ
 .םירוטילקתה תא קיתעהל רשפא יא

 םוחת .הנמז ינפל החמשב ועקשת לא ךא
 .דורווב ריוצמה ןדע ןג וניא םירוטילקתה
 .םיייטיא םניה םירוטילקת יננוכ
 טייבהגמה 600 לע בושח .ם-י-י-ט-י-א
 חקול) .ןויערה תא ןיבתו םברקב םירוצאה
 ץבוקה תא יתמש הפיא" למלמל ןנוכל ןמז
 חילצמ אוהש ינפל "?תוחורה לכל ,הזה
 .(יוצרה ץבוקה תא רתאל

 יננוכ לכ אל ,םינינעה תא ךבסל ידכ
 םא .הידמיטלומל םימיאתמ םירוטילקתה
 אדו ,םירוטילקת ןנוכ שוכרל דמוע התא
 ןקת - א26 ןמיסה וילע ןיוצמש
 .הידמיטלומה

 :םיגוס ינשב םירכמנ םירוטילקתה יננוכ
 ןנוכ לשכ אוה םלדוג .ינוציחו ימינפ
 םויה םיענ םיריחמהו 5.25" ליגר םינוטילקת
 .(דרפנב םלושי מ"עמה) רלוד 500-700 ןיב
 .טאל טאל - דרוי אוה ךא הובג םנמא ריחמה

 לוק יסיטרכ
 פסטת6 6(₪31351* ]₪8 ₪

 לארשיב תירלופופה סולפ 2 הסרג
 לש המיגדב ילטיגיד לילצ תאיצי תרשפאמ
 ,הידמיטלומל המיאתמה 4-44.1 אזל
 תוחפ תכרוצ רמולכ 1:4 דע לילצ תסיחד
 םיאתמ) טיב 8-ב לילצ תסינכ ,ןוסחא חפנ
 112 סנכנ לילצ תמיגד (א1 יבשחמל םג
 ,[א1 תוכיאב תינמז וב לילצ יצורע 11 .5
 .4וא לש המצועב עמש רבגמ

 :םינוש םירוביחמ םירוביח ללוכ סיטרכה

 דוביעו הטלקה ךרוצל ןופורקימל הסינכ
 אוזפז קשממ םגו קיטסיו'גל רוביח ,עדימ
 וא בשחמהמ םילילצ תלבקל ינוויכ-וד
 ללמ תכיפה םג רשפאמ אוה .וילא םתחילש
 ץבוק תארקה - עמשומ רובידל דלקומ
 יאקירמאה אטבמהו דומח עמשנ הז .ילגנא
 חיטבמ תוירבע םילמ תדלקה תעב לבקתמה
 ח"ש 495 :וריחמ .האנה לש רפסמ תועש
 .תונכותו םילוקמר גוז ללוכ ,מ"עמ ללוכ

 פ0שת0 [3135%6ת 70 ₪
 אוהו (שאכ) םינעוצקמל דעוימ הז םגד

 סיטרכה לש תויורשפאה לכ תא ןבומכ ליכמ

 ב2277 לכ
 (לברעמ) רסקימ :ףסונבו "סולפ" ןמוסמה
 םילילצ בלשל ליעפמל רשפאמה ,ינורטקלא
 ,סכ תקיסומ ,עא1 ,ואירטס :רוקמ לכמ
 .ןופורקימו ילטיגיד פייט ,ק6:-ה לוקמר

 לש תוכיאב תא לוק יצורע 0
 .יעוצקימ רזייסיטניס

 רבחתהל עדוי םינעוצקמל סיטרכה םג
 ללוכ סיטרכה ,אמגודל .םירישכמ ינימ לכל
 ךסוח) קינוסנפ םירוטילקת ןנוכל רקב רבכ
 ,(רוטילקת תיינקב םירלוד תורשע המכ
 עמשל הסינכ ,ןופורקימ תסינכ ,עמש תאיצי
 .(הקיסומ) 60 לש

 .מ"עמ ללוכ ח"ש 750 :גונעתה ריחמ

 וה6ס 6(350|2* ₪
 התוא ידי לַע רצוימה ,שדח סיטרכ והז

 .ןיפנא ריעזב ואידיו ןפלואכ שמשמו הרבחה
 אלא 50טת6 6/313%ז-ה תא ףילחמ וניא אוה

 !תפסות וזיא ךא .לוקה סיטרכל תפסותכ אב
 גצ לע ואדיו טרס תגצה רשפאמ סיטרכה
 דע הנומתה תנטקהו ,ןולח ךותב ,בשחמה
 .(1טסמ) םלצ לדוגל

 השולש דע לש רוביח רשפאמ אוה
 (המלצמו םיפייט ינש ,לשמל) ואדיו תורוקמ
 רומשלו הנומת דוכלל ליעפמל רשפאמו
 םיטקפא עצבל ,חישקה ןנוכה לע התוא
 הלדגה ,הנומתב ללמ תליתש ןוגכ םידחוימ
 םיעבצ לע הטילש ,הנומתה לש הנטקהו
 6001, ךיוןצש ,ם(כא יצבוקב הכימת ,תוריהבו
 0! םיעבצ ןוילימ ינש עיצמ סיטרכה .דועו
 .\/00 640%480  תיצולוזרב לעופו

 ששורמה שכורה לבקמ סיטרכה סע
 תלעופה הנכות (ךשמהב ,ריחמה תא האר)
 ,תונומת תדיכל תרשפאמו \\וגטסואפ תחת
 תונומת וא יח טרס לש הנטקהו הלדגה
 תאפקה ,לילצ לוברעו הרקב ,תודמוע
 רובע הנומתה אוציו התרימש ,הנומת
 .תורחא תונכות

 תורוקממ עמש תסינכ רשפאמ סיטרכה
 הנכות .ןופורקימו 6-כ ,ואירטס ןוגכ םינוש
 העמשהה לע הטילש תרשפאמ וז
 ילטיגיד רסקימ ,לילצ תכיעדו ןימי-לאמש
 .לילצה יונישו תכירעל

 חיש 1,750 :ריחמ םג ול שיו גונעת והז
 .הנהי - הנקיש ימ .מ"עמ ללוכ

 דומעל ןנוכה לע .600%18 דע רוטילקת לכב רומשל ןתינ .םינותנ תאירקו ןוסחאל שמשמה םירוטילקת ןנוכ והז | ("ק- 0
 הלכו םיכמסמב לחה :גוס לכמ תויהל םילוכי םינותנה .הידמיטלומ ןקתל םיאתהל ידכ תומיוסמ תושירדב |

 | .םישדח םיקחשמב תועיפומה ,תויתימא תונומתב =
 : 00 ווההההההההאההההההההההההההההההה וו 1 א שב = . 0 ווא -ב

 | | לילצ ,תונומת ,םיצבקל השיג תרשפאמ וז הסריג .ינוסו ספיליפ תורבחה ידי-לע חתופש הידמיטלומ חסונ והז | כ (( 06+ 1%
 יורקו הדי-לע רצוימה רישכמל היגולונכטב תשמתשמ ספיליפ .םירוטילקת ןנוכ ךותמ ואדיו יעטקו

16 | -] , , 
 .יתיב ואדיו רישכמ לדוגכ ולדוגש ,[חוהקותהווסח \/[36חות6 ,

 -- יי ור ה = : -

 | ןקת .תינמז וב לילצו היצמינא לש האירקו בוריע תרשפאמה ,ליגרה 62-802א1-ה לש תרפושמ הסריג יהוז | ("ם- ₪00[ א \
 .םירוטילקת יננוכב וז הנוכת תללכה בייחמ (א180) הידמיטלומה | |

 [ הב 0 =

 .הגימאה בשחמ לע ססובמ ךא 6-1-ל המוד | דיש ((סתוה

 | כה גחוו6 1013] \"ווסמה)
 ן בכ ..-------- //0/00 וו ההווה ו 0 -

 .ההובג תוכיאב םינורטקלא הניגנ ילכ םע םיבשחמ רוביחל שמשמה ןקתה והז !םייכרבה ךרואב תיאצח קר אל | /ו[ח] ... ידימ
 .םינגרואו םירזייסתניס ,אמגודל ו |
 / ([₪5163] 1ת51זונתו6ת1

 וקו(ג| [1671306)

 | יבשחמב םיילטיגיד םילילצב לפטל ןתינ .(ילמשח) ילטיגידל ותכיפהו (יגולנא) יתימא לילצ תטלקה לש ךילהת 68וק]וח8 - המיגד
 | = תוריהמל סחיתמ - 53ק1וחַא ₪416 - המיגדה בצק .םהילילצב טולשלו םתוא עימשהל ,םתוא רומשל - 6-ה
 | = תדדמנ המיגדה .רתוי בוט היהי לילצה ךכ ,רתוי ההובג תוריהמב לבקתמ עדימהש לככ .הזה עדימה לבקתמ הב
 רתוי תיטיא המיגד תאז תמועל .(תוחפל 44.1 א112 לש המיגד בצק שרוד א186 לש תוכיאה ןקת) ץרהוליקב
 .םינותנה ןוסחא חפנב תכְסוח

 | בשחמ ץבוק לע תוססובמה ואדיו תונומת כוקו(ג!| 0

 גיצהל היהי ןתינש ידכ תוסוחדה תונומתה תא חותפל שי .ואדיו תונומת לש הסיחד חתופו סחודה הרמוח רזיבא | יז
 .בשחמ לע םתוא ךודעלו (1ו1

 רסס [ח(6ז-ה6116)



 ו

 תא ליעפהל ןקחשל תרשפאמ
 זאמ קוחר ונעגה י ויתויומד

 רחא תוא ,הדוקפ לכ תשקה
 תלעפהל םיכרד הברה שי * תוא

 ₪ ו

 ןמטוג לט תאמ
 (םדאנבה) התא הב ךרדה אוהש ,קשממה

 םיבר םייוניש רבע ,ךלש טסווקה םע רשקתמ
 ,תובר םינש ינפל .תושונאה ימי רחש זאמ
 קר ויה ,ןבאמ םייושע ויה דוע םיבשחמהשכ
 לעופ שיקמ היה ןקחשה .םיטושפ םיטסווק
 - !תוא ירחא תוא - תילגנאב ,םצע םשו
 תיצר םא .ותוא ןיבהל הסנמ היה קחשמהו
 שיקמ תייה רפסה תא םירהל
 .תהושש לע ץחול זאו שזסאטשק 00%
 אל ,םעפ יא ויהש םינושאר יכה םיטסווקב
 המד טסווקה לכ .הקיפרג וליפא התיה
 הטיש .גצה לע םילמ :יביטקארטניא רופיסל
 הנשי ,תישאר :םימיוסמ תונורסחמ הלבס וז
 קחשמה טהלב ,תואיגשב בותכל םינקחשל
 ןקחשה ןווכתה המל עדי אל קחשמה לבא -
 ףסונב .םילכסותמ ואצי רבדב םיעגונה לכו
 סיפדהל דומלל (ןמז הברה) ןמז חקול ,ךכל
 טפשמ לע הלוע הדלקהה בצקש דע .רהמ
 ןמז קרפל קרפמ תומדקתהה שורדת העשל
 םיטסווקה תורבח ולחה םינשה םע .בר
 ולחה רופיסה דצל .ןיינעה תא ללכשל
 ריכהל ולחה םיקחשמהו תונומת עיפוהל
 ךות דילקהל ךרוצה לבא .םילעפ רתויו רתוי
 םינקחשהמ הלא לע השקה ןיידע קחשמ ידכ
 .תילגנאב דילקהל ודמל אל דועש

 ולחה קושב םירבכעה תעפוה זאמ
 תילגנאב וא ,"ץחלו עבצה" יקשממ עיפוהל
 ךכב ןייפואמ הזכ קשממ .קסוח[ ₪ (%

 לש םצמוצמ רפסמב הטילש ךירצמ אוהש
 ןקחשה הנפתמ ךכ .רבכעב וא דבלב םישקמ
 קוסע היהיש םוקמב קחשמהמ תונהיל
 .ותא תרושקתב

 תיבמ םיעיגמ םיבוט יכה םיטסווקה

 אל הל שיו רתויב הבינגמ הרבח יהוז .הרייס
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 אוה םהיניבמ ןשיה .םיקשממ ינש אלא דחא
 .שדחהמ חונ תוחפ הברהו יכוניח רתוי הברה
 םינושארה םיקשממה ומכ לעופ אוה
 לכ .הדלקה קשממ :ליעל ורכזוהש
 תקיפרג ילעב םה הזכ קשממ לעב םיקחשמה
 ןנוכ תלעפה םיבייחמ םניאו דבלב 04
 םיקחשמ רפסמ גישהל ןתינ ץראב .חישק
 עסמ תא אמגודל הנמנו הספדה קשממ ילעב
 קשממה .1/ טסווק גניקו 111 יראל ,111 ללחב
 שולשמ רתוי אל לש ןויצ ילצא לבקמ ןשיה
 .תוישופיח

 המ לע שי ןאכ - שדחה קשממל רשאבו
 בכרומ הרייס לש שדחה קשממה .רבדל
 ירבעה דועיתב םינוכמה) םימלצמ
 ,הפ ,ןיע ,די לש םירויצ םה הלא .(םינולמיס
 תרזעב זיזהל ןתינ ותוא ,ץפח וא ךלוה שיא
 הלועפ ןייצמ ןולמיס לכ .תדלקמ וא רבכע
 "לעפה" ןמסמ דיה ןולמיס ,אמגודל .יהשלכ
 ןולמיס .ןמסה תחתש םצעה תא "חק" וא
 ץפחה ןולמיס .הכילה ןמסמ ךלוהה שיאה
 .רחא ץפח לע ץפחה תלעפה ןמסמ
 \/0/ג תקיפרגב םילעופ םישדחה םיקחשמה
 ןנוכ לע םניקתהל שי םליעפהל ידכו (דבלב)
 ותויהב אוה הז קשממ לש ונורתי .חישק
 אוהש ךכב ונורסח .ימימ יתיארש רתויב חונה
 תוישופיח יצחו עברא :ןויצה .תולצעל ךנחמ
 .האטלו

 םיטסווקב העודי םליפסקול תרבח
 ןיב .הלש םיפרוטמ-דע-םיקיחצמה
 לע ,םיפוקה יא :ץראב רתויב םיירלופופה
 ךא ידמל ךבוסמ הלש קשממה .ויקלח ינש
 הרייס לש ןשיה קשממהמ רתוי חונ ןיידע
 .(עדנ אלש) ןייפלד לש קשממהמ וא
 ךסמה תיתחתב ואצמת םליפסקול יקחשמב
 הצובקב וללכי ללכ ךרדב .םילעפ תצובק
 ,(ףוחד) 115 ,(ךושמ) קז[[ 1. םילעפה
 158 ,(םרה) עז6% שע ,(רבד) 8
 .דועו (ןת) 1/ ,(לעפה)

 תרזעב) המישרה ךותמ רוחבל ךילע
 הנומתל רוזחל זאו יוצרה לעופה תא (ןמסה
 תא עצבל הצור התא וילע םצעה תא רוחבלו
 בשחמל תורוהל הצרת םא ,לשמל .הלועפה

 ק ור ש מ ל
 תמישרל דר ,ךלש לותחה תא ליכאהל
 לע עבצה זאו תממק לעופב רחב ,םילעפה
 ךא החונ הטיש יהוז .3תושז לע ץחלו לותחה
 רפסמ םהילע םיצפמ ךא ,תצקמב הכורא
 םניא םיגולאידהש הדבועה ,תישאר :םירבד
 רחוב התאש אלא יטמוטוא ןפואב םילהנתמ
 4-כ ללוכה טירפת ךותמ ,תויומדל דיגת המ
 קשממה םע ,תינש .תויורשפא
 לש םיקחשמ לבקת תצק-קר-ןבצעמה
 .תוישופיח יצחו שולש :ןויצה !םליפסקול

 עבצה קשממ יצולחמ איה ןייפלד תרבח
 - םשל הכז וליפא םהלש קשממה .ץחלו
 לכ ןיבמ עורגה והז יתעדלו - קטנמיס
 הלועפ עצבל הצרתש םעפ לכב .םיקשממה
 טירפת גצה לע תולעהל ךילע היהי יהשלכ
 - םיטפשמ ביכרהלו םילעפ השימחכ לש
 רפסמ םנשי לבא .םליפסקול קשממל המודב
 ןיא הרקמ םושב ,תישאר .םהיניב םילדבה
 ליבגמש המ ,קחשמב םילעפ השימחמ רתוי
 .ךתושרל תודמועש תויורשפאה תא רתויב
 גצה לע עיפומ וניא םילעפה טירפת ,תינש
 ותוא תולעהל ךילע .קחשמה ךשמב
 לברסמ רבדה .תנווכמ הלועפ תועצמאב
 ךא - האנהב טעמ םגופו קחשמה תא דואמ
 הכוז קשממה .ידמל םיבוט םמצע םיקחשמה
 בל ומיש ךא ,דבלב יצחו תישופיח לש ןויצל
 תומחלמ ומכ םיקחשמ לע שבלומ אוהש
 !ןקמח עצבמו תוידיתע

 לש תב תרבח םצעב איה סקימניד
 .םינוש הלש תוחמתהה ימוחת םלוא ,הרייס
 דחוימב םיחבושמ םירוטלומיסב תקסוע איה
 תרזנתמ הניא ךא (/\-10-ו םודאה ןורבה)
 .תצקמב רזומ הלש קשממה .םיטסווקמ םג
 ,ומשכ רשא - "םכחה ןמסה" לע ססבתמ אוה
 וילע ץפח לע עיבצמ ןמסה רשאכ .אוה ןכ
 ןבל ץח תרוצמ הנתשי אוה לועפל רשפא

 תעובל וא - לודגו םודא ץח תרוצל קדו
 לש לודג רויצ הארת ץפחה תמרה םע .רוביד
 (הרייס לש קשממב רשאמ לודג רתוי) ץפחה
 לע וא (ותוא תחקל) ךילע םישל לכות ותוא
 .(הז ץפח לע וליעפהל ידכ) רחא ץפח
 םימצע לע לכתסהל לכות ₪חוסז לע היצחלב
 ןתינ ךרד ירוציק תושעל ידכו ךסמב םינוש
 לע ךסמ לכב תוליעפה תודוקנה ןיב רובעל
 הז שקמ - הגאד לא .1ג5 לע השקה ידי
 ...היעב ףא רתופ וניא

 הכימתה ךא ,ליעיו רזומ הזה קשממה
 הבוטל ןייצל יאדכ .תמגמגמ תצק רבכעב
 סקימניד לש םיקחשמב םגש הדבועה תא
 טירפת ךותמ ,תויומדל דיגהל המ רחבת התא
 :ןויצה .(םליפסקול לש םיקחשמב ומכ) רוביד
 .תוישופיח יצחו שולש

 לעוש ה סוטיט

3 . = ₪ , ₪ 

 סוטיט קחשמה תכרעמל עיגה
 ויה ונרובע ותוא קדבש ימו לעושה
 םישדח םירבח - םייתימא םי-ו2
 לע רמול םהל שיש המ הנה זא !תרחבנב
 ,סוטיט לש תופרוטמה ויתואקתפרה
 - ןשלג ,םיטקס ,ףפועמ חיטש ללוכ
 קחשמ והז !הקוצמב תילעוש הרוחבו
 89 :ריחמה .ישוק תוגרד 151-ב הלועפ
 .ח"ש

 +[ | וו 1 זו ,5 | חף ף> ף גז ואף %

 "ה : יש , ויוה 0 לשו | ישילשה רלשה

 ₪3 - / 1 . נ ו '

 תחשדלכ ה 1 + , ןשחו \ 7 ל ₪

 .הצפקמהו חיטשה

 :תוחפ יפה המ
 םיבלכה תאו םירובדה תא יתבהא אל

 .םינבצעמה

 :קדובה \\12-ה םש
 תירקב 9 םיזראה בוחרמ ינומלא וא2

 (!ומש תא ןייצל חכש אוה !ספוא) קילאיב

 ביה

 / 4 4 4 4 :הקיפרג |

 ;לוק
 :ףיכ
 :יללכ ןויצ

 ש ירא ל יערו ש ע ש

 לש היומס תנכוסכ התלגתה יטאפ
 עמשנ אל הז ,המ .יאקירמאה לוגירה תוריש
 רוחיאב תכרעמל עיגה יקחשמה ?ריבס םכל
 לבא ...וילע םינויצ הריזחה םרט תרחבנהו בר
 תא ןיקתהל וליחתה זאמ םהמ ונעמש אל
 .ןנוכה לע קחשמה

 המ קוידב םכל רפסל לכונ אבה שדוחב
 םתא םג וצור - םייתניבו יטאפלו יראלל הרק
 .תכרעמל םינויצה תא ורגשו קחשלו תונקל

/ 
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 :תוחפ יכה המ
 םה םילעושה ,הזה קחשמבש הדבועה

 .םיקזחה

 :קדובה \\1/-ה םש
 דולמ ןיטשוי לקד

 :הקיפרג
 :לוק
 :ףיכ
 :יללכ ןויצ |

 םיקחשמה תורבח
 תינק םא !םינוקה
 ה לבקת ₪0 5

| 
 לש םינייוצמה םיטסווקהמ דחא תא

 ןיזגמ לע יתנש יונמ לבקת הרייס
 ירוחאמ לע לכה רפסמה ,ןשקארטניא
 .םיטסווקה לש םיעלקה
 נר

\- 



 ונל חלוש ביבא לתמ יקצוקמ ןדיע

 קחשמל םיפיט

16760 631 ₪ 
 לע ץחל ,החיתפה ךסמל עיגת רשאכ א

 םינותנה תא תונשל לכות םש .םו

 ריבגהלו םיבלש ץיפקהל ,תומדה לש

 תוליספה תאו תומדה לש חוכה תא

 .הלש
 םה ,חלודב ירודכ רתויש המכ ףוסא א

 .חוכה תא ךל ולידגי

 תידוסי הרוצב קדב דודשאמ לג לייא

 תא

92066 )20651 4 ₪ 
 ,ןתלושה לעש הפמל תחתמ ,בויבב

 עיפות וילע הציחלב .רותפכ שי

 .המרגולוה
 ךילע השאל שפחתמ התא ינפל א

 .ןוינקב תומוקמה לכל סנכיהל

 91(5-ל דוקה לש ןושארה קלחה א

 החקלנש קיטסמה ריינ תסיפב אצמנ

 ףדב אצמנ ינשה קלחה .ןקב לייחהמ

 רפסב ,הנורחאה הרושב ,יעיברה

 .ןוינקב םיזמרה
 רתויב תינמיה תלדה תא חותפל ידכ +

 ךותל ךופשל ךילע םילייחה לדגמב

 .הצמוחה תא לוענמה

 םע ךסמב רזיילה ינרק תא תוארל ידכ א

 הירגיסה תא קילדהל ךילע םילגלגה

 .ןשע ףושנלו

 םיפיט חלש ביבא לתמ הפילח םיסינ

 קחשמל

5 
>" 
= 

 כ ש
 7% 7 שק

 םיגרואה ₪
 תא ךופה ,ןוקרדה תרואמל עיגתשכ +

 אוה .ןוקרדה תא םדרהו שקל בהזה

 .שקה תא ריעביו שא ףושניו םדרי

 תרבעו ןוקרדה תרואממ תאציש ירחא

 בבוס .תוגרדמה לא עיגת ךובמה תא

 .דרו םהש הממ-ךופה םתוא

 לא עיגת תוגרדמה תא רובעתש ירחא א

 .רחונ דלי הארת םשו חנזומ םוקמ

 עצב ןושיל רוזחי אוהשכ .ותוא רעה

 ךופהתו וילע היימדהה םסק תא

 תוליבומש תוגרדמה לא ךל .יטסארל

 .לבידנמ ףושיבה לש ותריט לא

 לופית התא תומי לבידנמ ףושיבהשכ א

 םותס רוחה ןמ אצתשכ .רוחה לא

 .לאמש דצבש םירוחה לא ךלו ותוא

 הארתו םש ןושארה רוחה לא סנכיה

 תא םותסו ותוא אפר .יטסאר תא

 םירחאב םירוחב םג תאז השע .רוחה

 .ןייעמה לא עיגת זאו

 ונל חלש ןולוחמ ירא-בוג דעלא

 רובע םיפיט

 א[ההוג6 \[גה5ו0ה ₪
 הרונמ לע אצמנ אלכל חתפמה %

 .שער ידי לע רובשל ךרטצתש

 לש תונומת חתפל לוכי לקיימ קר א

 .המלצמ
 דחאב ריקהמ עבצ ריסהל רשפא א

 .תלד תולגלו םירדחה

 .למשחה תא ןקתל לוכי דרנרב קר <

 ונל חלש ןויצל ןושארמ םערב ינוי

 :םיקחשמ העברא לע םיפיט

 ידנלוהה לש הרכמה ₪

 דובאה
 הרונמ ךירצ הרכמל סנכיהל ידכ

 .םירורפגו
 .יעיבר םויב בהז רוכמת לא

 עבוכב ול הרית ,דדושב הרית לא

 .אלכל ותוא אבהו (שארב)

 .םישחנ םע קסעתת לא

 .םייובח תורכמ שי
 ינפמ הרכמב תונגמ תופפכה

 .םיפושפש
 .באפב םינשי
 .רוטקודל ךל ,ךב ורי םא

 .סוס םילבקמ ףי'צה תא םיגרוה םא

 .רלוד 800 הלועש רומחה תא הנק

 וא היעיבר לופ ךל שיש יתמ ,רקופב

 .ףסכ הברה לע רמה ,הישילש

4 

. 

% + % 

+ % % % >% 

 קי'צבוקר ילא אצמ קחשמ ותואב

 ,הכח תונקל יוצר ןוזמ תונקל םוקמב

 .הצרתש םיגד המכ גודל לכות המע

 היהי אל הזו ןוזמל ךל ושמשי םה

 .ךפסכב יולת
 ןכל ,ןכוסמ רבד הז ריעל ץוחמ תאצל 4

 .םירודכו חדקא שוכרל ךירצ

 םש חיורהל לכות .רבבש רמהמל ךל 4

 הרכמה לש הפמהמ קלחו בר ףסכ

 .דובאה
 .ךכרדב גורהתש םישחנה תא לוכא א

 לש םיפיטה ןווגמל םיבש ונא ןאכו

 םערב ינוי

2% ₪ 
 ק'צה תא תחקל ידכ ןיכסב שמתשה א

 .ןחלושל תחתמש

 ןכשה תיב לצא םימעפ שולש לצלצ *

 .השק םחל לבקו

 .טלאוטה ריינ תא םיתורישהמ חק א

 .םירישכמ תבית הנקו טלשה תא רוכמ *

 ,ותוא ךותחו חיטשה תא ךרדחב םרה א

 .ךתוחה תרזעב

 ןומאראמל תוחתפמה ₪
 .דיצה תא רחב =
 ברחה תא הנקו ןזרגה תא רוכמ *

 .הכוראה
 ילעב לע חרק םסק השע 11 םויב

 .םינושלקה
 .הכורא ברחו רוע ןוירש החילשל הנק

 .םישנא םע רבד
 : .ןורחאה ךסמב רואה תא הבכ

 םיפיט ונל חלש םי-תבמ יבתנע יש

 רובע

 [ גזזץ 2 יראל ₪
 ,וטולה סיטרכ תא םינוקש רחאל %

 ןיינב דרשמבש השאל ותוא םיארמ

 .היזיולטה
 ךירצ התאו םירפסמ ךל תרמוא השאה +

 איהשכ ,ןכמ רחאל םתוא םושרל

 .תשחינש םירפסמה המ ךתוא תלאוש

 ןכמ רחאלו םיבשוי הנתמהה רדחב א

 .ןרדשה ירחא םיכלוה

 סנכיהל ךירצ הריסל םיסנכנ רשאכ א

 .ןימימ תלדל סנכיהל םשו אתל רשי

 ןוראה ירוחאמ םיכלוה ןכמ רחאל א

 .קיטובב תינקש םיה דגב תא םישבולו

 םיבתוכ הינאהמ תדרל ידכ +

 .סס6ת שס תוקונזשץ

 אמק רפכמ קאזבא ילא

% 

% % >% 

 עקתנ לבא ץרמב קחשמ (06-767827)

 ?ול רוזעל ולכות .ןורחאה פיטב

 :תוידיתע תומחלמ ₪

 ןמזה תרהנמב
 ץעהמ לבחה תא חק ,םייניבה ימיב א

 .וילע ספטו םגאה דילש

 .רמושהמ (1 .גפטט) תינחה תא חק =

 ,ריזנה תמילג תא ץעהמ דירוהל ידכ +

 .תינחב רזעה
 םגאהמ םימ חק ,באזה תא רובעל ידכ *

 .וילע ךופשו
 ירחא ,רזנמב תושעל ךירצ המ א

 תאו קוחר-טלשה תא םיחקולש

 ?יטנגמה סיטרכה

 םידוק ונל חלש ןג תמרמ ירוח לט

 רובע

 ;וק6 \[גתוג ₪
 תג 2 המר

 081א 3 המר
 0\/₪5 4 המר
 550 5 המר

 080% 6 המר

 היולג חלש דודשאמ רואנב ריפכ

 לע (!דובכה לכ)

 יסרפה ךיסנה ₪
 .תורקתה לש ןקלח תא ליפהל ןתינ *

 פיט תחלוש םילשורימ ןש ןרומ

 יבגל "רתויב ליעומ ךא ךורא"

 שימיב יליו ₪

% % % % >% 

 :ףלטע-רטיסיבייבה תא רובעל ידכ א

 תא חק ,הנאירב לש הרדחל !חרב

 ירוחֶאמ ץוקו ןולסל דר ,ןבלה רבכעה

 = ,ץחה תרזעב תאז השע) הפסה

 תא ררחש .(הבעו םודא ךופהיש

 לע םיימעפ ץחל ,ןחלושה לע רבכעה

 .תנווכ עיפות קבאה באוש לע .1:חזטז

 ידכ חוור לע ץחלו ףלטעל ןווכ

 .ותוא בואשל

 הרזע עיצמ אתא תיירקמ רפורג ןורי

 קחשמב

 1] ללחה ףולא ₪
 בבותסהל סייא ךירצ יעיברה בלשב א

 חדקא תרזעב תצלפמה םע דדומתהלו

 ,ולש רזיילה
 חתפה לא ץופקל וילע ינימשה ךסמב א

 .היח הרטמ תויהל אל ידכ ודילש

 אבס רפכמ ירמז ןליאו ןמציו ןדיע

 לע עדימ הברה ונל וחלשו ודחאתה

 יקחשמ תרדס

 ןיק רדנמוק ₪
 תוירי 4 תוריל ךירצ ןושארה קחשמב א

 .םיבאזה תא גורהל ידכ

 תיבכוכב תוריל ךירצ ינשה קחשמב א

 תונוכמה תא רובעל ידכ הלוגסה
 .םלועה תא תוצצופמש

 החותפש המדא שי ישילשה קחשמב *

 ודיל םידמועשכ .חמצ הב שיו םיל

 .בלש דועל רואזוניד ךתוא חקול

 .ןכרד רובעל רשפאש תוהכ תויבוק שי <

 לדגמ תרוצב בלשל סנכיהל שי א

 .בלבו תויבכוכה לכב תורילו

 ונל וחלש הנבימ תלופ ףסאו ריפוא

 ...דחא קר ןאכ םסרפנ לבא םיפיט ינומה

 תיבב יתוא וחכש ₪
 היהי זאו 9 העש דע הבורה תא רומש +

 .הבור ךל

 תוצע חלוש אתא תיירקמ ןמרה ןתיא

 :היצנטופב ריע ישארל תובוט

 1\ז(זדצ ₪
 למשחה תנחת תא קיחרהל שי +

 .םיבשותהמ
 םורגל הלולע תיניערגה חוכה תנחת א

 !ריעה תא סורהל ךכבו הנירקל

 תא קילדהל שי 810,000 לבקל ידכ *

 א בותכלו 605-1.00% שקמ

 ונל רפסמ ביבא לתמ ןמגילק יתימא

 לע

]1620"5 )2₪65) 1 ₪ 
 התא ריעל ץוחמ הלילב תלעננ םא *

 תוריפה םע ץעה דיל ןושיל לוכי

 .ךב ועגפי אל תוחורה םש ,םיבהבהמה

 ,םסק תוירטפ אוצמל רשפא רעיב +

 השאל רוכמל וא לוכאל רשפא ןתוא

 .םייוקיש השועש

 לע םיפיט ונל חלש הנבימ הנביל ןר
- 

 : 6 / יי וישנה יה ני םיפימ 0

 ןקמה עצבמ ₪

 ךושמ ,ךובמה ירחא ;רדחב התאשכ א

 הרוחשה אספוקב שמתשהו דיב לספל

 .תפסכה תא חותפל ידכ

 ןמזב ,ימי-תתה רקנובב התאשכ +

 תא ול חק ,ןיצקל םימ ןתונ התאש

 .תמתוחה
 אצמנש רמושל םותחה קתפה תא ןת +

 .םירזיילה םע רדחב

 לע טעב שמתשה ,בולכב התאשכ א

 לע ןמשב שמתשה זאו לוענמה

 .רורוואה חתפל סנכיה .תוריקה

 המדאה לע לכתסה ,הרעמב התאשכ א

 ילכ םג אצמתו הב שפח .ךדילש

 .הריפח
 לע ץחל ,ןבאל רושק ,םימב התאשכ *

 תא ררחש .ורתוי ךירשקו דימצה

 .השאה
 הניפל רחש ,םימב ללוצ התאשכ א

 .ץעה תא םש קודבו הנותחתה תינמיה

 הדשב חקית תא תחקלש ירחא א

 תא רבחו םיתורישל ךל ,הפועתה

 .עקשל ילמשחה חלגמה

 אלמה ןורתיפה תניפ
 דע רתפ אתא תיירקמ ןמרה ןתיא

 .יפונס תא ףוסה |
 תא םילשה ןויצל ןושארמ םערב ינוי |

 !ונל חלשש םיפיטל בל ומיש -

 דע עיגה אתא תיירקמ רפורג ןורי

 ,1 יראל ,יפונס :םיקחשמ רפסמ לש םפוס

 ,בהזה ןזרג-ו 11-ו 1 הקטרק ,ןוגרד לבד

 | תא ונל חלשו חרט ןייטשנייפ ןורוד

 אוה .אוחש'פ (206%( [ לש אלמה ןורתיפה |

 תוביסהמ ,הרייס יקחשמ לש בהלנ ץירעמ

 תא תשדחמ הרייס" :רתויב תובוטה

 ויהש תואיגש תנקתמו הלש םיקחשמה

 !"םינשיב
 דע רתפ קרב ינבמ ימלשורי יסוי

 !"בהזל הלהבה" תא ףוסה

% 1 8 / ₪ 8 



 ו שא1*0] 0

 םיקיטסיו'ג השולש וניליגו

 !המיענ הסיט - םישדח

 םישודג םיזגרא ונקרפ

 ג

 תונחל דויצ הליבוה סקנירב תיאשמ

 התוא רוצעל ,והשכיא ,ונחלצהו םיבשחמ

 השולש :םיאצממה ןיב .היברקב שפשפלו

 ינשו ץראב רכומ דחאה ,םיקיטסיו'ג יגוס

 | .םישדח ויחא

 בשחמ יקחשמב קחשל ידכש קפס ןיא

 ךותב עונל חונ יד .תדלקמה הקיפסמ םיבר
 רו

 םע המ ךא קיטסיו'גב ךרוצ ןיאו רבכע

 םאש רורב יניצר \/[? לכל ?םירוטלומיס

 םישידח ברק יסוטמב) קיטסיו'ג שי סוטמב

 יי

 ?ונל היה המ ,ךכ םא .ותושרבש 386-ה

 :ץראב םיברל רכומהו ןושארה

 ו ון ור |
 ש \ / \ \ ור וה 2 . \י |

 ו

 תולקמ תשולש ןיבמ דומנה וריחמ .הזיחאל

 .לארשיב רתויב רכומ אוהו ונקדבש יוגיהה

 אוהו םיקחשמה יגוס לכב ומע קחשל ןתינ

 ינש ,יטאמוטוא (סופיא) ןווויכ םג עיצמ

 ינדי ןוויכלו ריהמ יריל תורשפא ,ירי ירותפכ

 וז הנורחא תורשפא .הזיחאה טומ תייטנ לש

 םא לבא - תונכותה בורב שומישב הניא

 .ןכ תושעל רשפאש דמחנ ,הליעפהל רשפא

 זאק
 דלונ אוה - םיאור ןושאר טבמב

 םיהדמ רדורטניאה לש ובוציע !הפיקתל

 םירוטלומיס יסייט שמשל דעונ אוהו

 םיאתמ קיטסיו'גה .טעמכ-םייעוצקמ

 םיאתמו הפיקת יסוטמב תוחיגל דחוימב

 .םיקוסמ תסטהל רתוי וליפא

 העונת רשפאמה ,חונו לודג קיטסיו'ג והז

 .תועונת לע ןאכ םירבדמ ונא .םינוויכה לכל

 וליפא ,הנימי-הלאמש ,הטמ-הלעמ

 ו

 וא תולעהל ידכ ירהש ,םירוטלומיסל דואמ ,

 ו

 יררוב ינש ךתושרל דימעמ רדורטניאה

 ונייה אל) יטמוטוא סופיא ,לופכ וברוט ירי

 2 יי

2 
 - םיליט רוגיש תויועט עונמל ידכ - םייחב

 םיליטה רוגיש רותפכ תא הסכמ הרצינ

 םירהל ידכ הרצינה לע ץוחלל שי .ןוילעה

 שא רגשל ןתינ זא קרו ףוקש קיטסלפ הסכמ
 ...הללאל יתימא .ביואה לע היח

 | ב  "ש ץיש |20 ' ל -

 \% ה! / | ג 4 | \ ם] ] 4
 1 4 . \ < - / . ה יש \\ % /

 והזש ....לדוגהו) הארמה יפל רורב
 "םיכר" םירוטלומיסל םיאתמה קיטסיו'גה

 ,ןבומכ ,לוכי אוה ךא .הסטהב האנהה לש

 ומכ .הפיקת יסוטמל לש םיסייט םג שמשל

 לכל הגהה תזזה רשפאמ אוה ,ומדוק

 ינש ,ירי ירותפכ העברא ול שי .םינוויכה

.- 

 ףוגו יטמוטוא סופיא ,לופכ וברוט ירי ירותפכ

 ותרוצל רבעמ .דחוימב קזח קיטסלפמ
 כ

 סוטמ הייהשה ומכ שממ השוחתה םינקמה

 .יתימא
 וא שוכרל ולכות \\/\א₪10--ה תא

 ינש .ץראב םיבשחמה תויונח בורב ןימזהל
 כ

 | .גאב תויונח תשרב

 תמחלמב ףתתשהל ךירצש רמא ימ

 ...ץרפמה
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 םיקחשווה תדא'נוזלא 5 כ( (6וָב
 = ףיכו םיבועחמ דידי

 ילארועיה ק6-ה ן'זגמ 02191( תקפהבו 6|:|פ\|!|ג| 06 תופחב

 (הכונחב רמגה) ג" היבבמה רפב ,תוכוט 14-15/10 מ''הוח :תומדקומ

 !!!ףוצר 20:00 דע 9:00 :תוריכמה דיר*ו תואנדסה ,הדאיפמילואה תועש

 תויודחתה יצקל

 ץ(: יקחשמב

 550. אזאזמאפס - ואידיו יקחועמ ₪

 לזאב יקחעמ ₪

 המחלמ יקחשעמ ₪

 םירחא םיקחשמ ₪

 תוינוכמ יצורמ ₪

 טרובס יקחועמ ₪

 ויו .ן(גזזד 51אזז1.ג\דססה ₪

 יי יין ומ ו

 92 ףיכו
 לארשיב םיבעחמה ילעב לכל הגיגח
 :תואנדסה תינכות
 !דיח (9:00- 12:30) 92 רבוטקואב 14 'ד םוי
 .ונממ הנהתו ךתושרבש בשחמה תא רכה - בשחמה תרכה ₪
 סדומהו בשחמה תרזעב רשקתהל דמל םיבשחמ תרושקת ₪
 תיגולונכטה היווחה ₪
 יאזאסיכוא5 דיתעה תנכות ₪

 (13:30 - 17:00) 92 רבוטקואב 14 'ד םוי
 םוכ5 5 תא רכה ₪

 םיסוריוה תכממ ענמת דציכ - ךילע םיסוריו ₪
 יה / תיגולונכטה היווחה ₪
 2[ העש ידמ תופוצר תומגדה - \/ א וא5 דיתעה תנכות ₪

 (9:00- 12:30) 92 רבוטקואב 15 'ה םוי
 בשחמה יקחשמ תודוס ירוחאמ ₪
 (01=א%ד םילילמתה דבעמ תא דמלו רכה ₪
 תיגולונכטה היווחה ₪

 (13:30- 15:00) 92 רבוטקואב 15 'ה םוי
 הידמיטלומ ₪
 בשחמב תבלושמ הדימלב םישודיח ₪

 תיגולונכטה היווחה ₪

 טיבועחאו םישנא :.המוערהו םיטרב

 05-295144 .םקב 03-5288448 295145 .לט

 הירפסהמ הנכות - ישב תכזי תואנזדסה תחאל םשרנ לכ *
 .ףיכו םיבשחמ לש תירוביצה

 ילארשיה 1*:-ה ןיזגמ ,32131| ,םיבשחמו םישנא :לא ועחמ ףיכו םיבשחמ : םיטרפל
 | ם 03-295144 .סקפ 03-5269448. 2995145 .לכ 61116 איית , 11616 ד.ת

 | ו
 ב החפשמל םיבשחמה וותיע | .יתחפשמ יינבלו יל הדאיפמילואל הסינכ תונמזה יל וחליש !ןכ

 720 | 052-5233643, 08-4650676 .לט | ומ 000000 ₪ |
 "ו 08-450616 .טקפ יי יו | וה 9 ליג |
 יה / וכ גוסמ בשחמ יתושרב דיקפת |!
 ןי| 007000 ה ₪ מ יקרה ה ו ו ו

 ו ךהו ו נ ,נ
 | תואנדסל ףרטצתל ןיינועמ ינא ,ןכ (ב | ו

 | תבותכ םש ' .1%. - (-11105 גולטק םתיבל ולבקי םישולתה יאלממ לכ |

 | - ₪ | | .(ותיבל םניח בשחמ יקחשמ ,תוישפוח תונכותו ,הנכות ,הרמוח) |
 | טקפ יה == = | |

 4 ₪ 25 ג א כ א 5 ₪ = 5 ו ₪

 | ורמא תמאב

 תוצעומה
 שגה
 תא דימשהל
 םיג-

 תירב .ברעמה ינעדמ לש הדובעהק
 הימרוגל הקרפתה םנמא תוצעומה

 7 ב
 ואולמב ,והובנגו ןויערה תא וספת

 יקיק-ןב הניד תאמ

 - סרפל הצלמה ספוט ךותמ

 1997 ,לארשי
 לארשיב הנכות תוקתעהב המחלמה

 הרכוה לארשי .ןולשיכל שארמ הנודנ
 הנכותה ינרציו - דחא טקסיד לש.הנידמכ
 ,םיגאלפה .תונוש םיכרדב ךכב וקבאנ
 ולעפ ,בשחמה לש הספדה תאיציל ורבחתהש
 םינגומה םיטקסידה .חוציפה עגרל דע
 תועובש ךות םימעפל - וחצופו ולקלקתה
 הרהזאה תוקבדמ .קושל םתאיצימ םידחא
 הבוגב תוסנק לע ורבידש ,טפוסורקימ חסונ
 ורסוה קיתעמ לכל רסאמ תנשו ח"ש 0
 םירמלק ,תורבחמ לע וקבדוהו םיטקסידהמ
 ,וקתעוה םירוטילקתה וליפא .םיטוקליו
 הנכותה תורבח .חותיפו רקחמ טעמ רחאל
 תורבח לש ץראב םיגיצנהו - תוילארשיה
 תורבח ןיב דחאל לק אל .וידחי ופסאנ - תורז
 ,לגר תטישפ ינפב ודמע ןה ךא ,תורחתממ
 הרומחה היעבה | .תוקתעהה תכמ בקע
 :תויקסעה תונכותה םוחתב אקווד התיה
 תונוילג ,םינותנ ידסמ ,םילילמת ידבעמ
 ינרצימ דחא אקוודו .המודכו םיינורטקלא
 ,קושה תא ליצהש ןויערה לע הלע םיקחשמה
 .רבד לש ופוסב

 תרבחמ ,םולק הכימ םק היוסח השיגפב
 תואקתפרה תריכמב תקסועה לוהצל-יאנפ
 תא דחיב הנקנ" עיצהו ,ל"הצל םיטסווקו
 לא ותוא קיבדנו סירטט קחשמה לע תויוכזה
 הנקתה טקסיד לכ לע .תיקסע הנכות לכ ךות
 הנכותה םא דחא וכרעש - טושפ לגד ביצנ
 םא .הנקתוה אל איה םא ספאו הנקתוה
 קתעוי - תחא םעפמ רתוי תנקתומ הנכותה

 ".הנכותה םע סירטטה םג
 "?וקיתעהש הז לע הנתמ םהל ןתינ זא"

 .םינולימ-ןלימ תרבחמ ,ןלימ הירא לאש
 ידמ - יארקאב לעפוי הזה סירטטה לבא"

 היהי רשפא יאו .גנופ-גניפה סוריו ומכ .םעפ
 ךישמה ",תירוקמה הנכותל ונממ רוזחל
 ,חוטיב ןכוס םכמצעל וראת" .םולק הכימ

 תוחוקל םירשעל בתכמ איצוהל הסנמה
 !הבקסומ יפונב טיבמ ומצע תא אצומו
 ותוא רמש אל אוה יכ ,דוביאל ךלה בתכמה
 לוכי אל אוה ,ירהו - ליחתה קחשמהש ינפל
 "ןקחשמהמ תאצל

 ינור השקה ",יקוח אל הז ילוא"
 ונחנא" .(םינדעסמה תנכות) התיפב-טיבמ
 " - םירכומ ונחנא המ קוידב תולגל םירומא

 ףיסונ" .הכימ ותוא עטק "!םואתפ המ"
 יתלב הקתעהש הנכות תליבח לכ לע העדוה
 תקופתב תיביסאמ הדיריל םורגת תיקוח
 ךכ ,הזמ ץוחו .תנגוה הרהזא וז ...שמתשמה
 וניביש ינפל ,סירטט תצק וקחשי תוחפל
 ".בוש ילבל וכלה םהלש םינותנהש

 לש ןידה יכרוע .תרעוס התיה השיגפה
 תא ליפכהש המ - ףרטצהל וארקנ תורבחה
 תינורקע המכסה הגשוה .םיפתתשמה רפסמ
 לש תושדח תואסרג ואיצוי תורבחה לכש
 ריחמ .1992 רבוטקואב דחאב ,ןהירצומ
 עקשוה בר ץמאמ :הובג היה שאונה דעצה
 תיארקא הרוצב תוליעפמה תואסרג חותיפב
 ונושו ווסוה םיצבקה תומש ;סירטט תא
 הנכותה תא ליעפהל תושרה הלבקתהו
 הרבחה םעטמ - וז תעשורמ הרוצב
 .סירטט תא הציפמש תיאקירמאה

 ןוכדע היה רתויב םיבושחה םידעצה דחא
 תעינמב תוקסועה תורבחהו םידוגיאה

 ו ּ ! ו ' . -
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 דעויש ,(סוריו-סירטט) סורטטה יבגל םיסוריו
 .רבוטקואמ לחה הצפהל

 יציפמו ינרצי לש בתכמהמ טוטיצ
 יאפרמ תדוגאל לארשיב הנכותה
 םיחוטבו םיכומס ונא" :םיסוריווה
 'אפרל' וסנת אלו הלועפ ונמע ופתשתש
 אלא ,סורטט הנוכמה ,ונלש סוריווה תא
 תוביסה תא וב םיקולל וריבסת
 ".תוקבדיהל

 ךרענ יתרבסה-יחותיפה ץמאמה
 ןכדוע ל"הצ םג .ןויצל היואר תויאשחב
 תא סינכהל ומיכסה בושחמה ימרוגו אשונב
 .אבצה ידרשמל סורטט תא תללוכה הסריגה

 ףגא לש הבושתה בתכממ טוטיצ

0 
 ידוס]" :ל"הצב םיישיאה םיבשחמה
 םיכמות ונאש םושמו... ד [רתויב
 תונכות לש הערל לוצינה דגנ םכקבאמב
 הנגהה אבצל ורכמנש תונגומ-יתלב
 תסנכה תא םירשאמ ונא ,לארשיל
 תואסריגל (סורטט) רומאה יונישה
 .רבוטקוא שדוחמ לחה אבצל וקפוסיש
 ."[יוסח] ,בר דובכב .ה

 ,תושדחה תונכותהו ומלשוה תונכהה לכ
 רבמבונ תישארב רכמיהל ולחה ,סורטט ללוכ
 תולקת ויה יפרמ קוח יללכל םאתהב .2
 תויתועמשמ תולקת אל ךא - תינכותב
 ינא" לע הנולת העיפוהש הרקמ לכב .רתויב
 חלשנ "גצה לע סירטט שי םואתפו דבוע
 הנכותהש הרבחה לש תוריכמ שיא םוקמל
 םייוציפ ללכ הבגנש ריחמהו הקתעוה הלש
 ינפל בר ןמז רבע אל .קתעומה קתועה לע
 תושק תולקת וחווד אל .וקתתשה תונולתהש
 םינותיעה דחא .סורטטה בקע ,דחוימב
 רחואמו תמצמוצמ הסריגב רואל אצי םיימויה
 תשיכרל ןכמ רחאל דימ הנפו) ליגרהמ רתוי
 עודי םילילמת דבעמ לש םיקתוע האמכ
 זכרמ תבשוה תחא הטיסרבינואב ;(רתויב
 וניבהש ינפל שדוח ךשמב םיבשחמה
 קחשמ אלו היעב אוה סורטטהש םיצרמה
 חוטיב תרבח ;הריחבמ וקחיש םיטנדוטסהש
 םיבשחוממ הלצה יתורישל הקקזנ תחא

 קר הלא ויה לבא ...בחרנ הדימ הנקב
 םהילע החוויד תונותיעה .תועומש
 ,תחא לכ ,ואיצוה םיבשחמה תורבחו
 הלולע תונכות תקתעה" חסונב העדוה
 תבשחוממה תכרעמה תוליעיב םוגפל
 תוירחאב תאשונ הרבחה ןיא .הלוכ
 הנכות תלעפה בקע בשחמה תתבשהל
 ."תקתעומ

 הנכותה ףנעב תוריכמה תיילע םע
 לופכש תורבח :תורחא תויעב וררועתה
 בצקב דומעל ושקתה םיטקסידה

 תדרוה רשפיא הריכמה ףקיה .תונמזהה
 .תוריכמה ףקיה תא ריבגה קרש ,םיריחמ
 דרפסו הילטיא ,הינמרגב םג ץמוא סורטטה
 תורבחה .(תוקתעהב ןה ףא וקלש)
 תואסרגה תא קוושל ולחה תוילארשיה
 ונא ךכ םושמ .אוצי יאיש ורבשו תוסרטוטמה
 אקווד אוציל לארשי סרפ ןתמ לע םיצילממ
 אוציב קסוע וניא אוה םנמא .םולק הכימל
 קלח ותוכזל ףוקזל ןתינ ךא ,רישי ןפואב
 שמחב הנכותה אוצי ףנע גושגשמ רכינ
 .תונורחאה םינשה

 הנכותה ינרצי דוגיא ,םותחה לע

 ,(לארשי-סורטט)
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 םיעברא ןנשי לופונומה חול לע
 תונמוסמ םייתשו םירשע ןהמ ,תוצבשמ
 עיגמש ןושארה .קרוי-וינב תובוחר תומשב
 םעפ לכבו - התוא תונקל לוכי תצבשמל
 רחא ןקחשל תכיישה תצבשמל עיגמ ןקחשש
 .םייקוחה םילעבל תוריכש ימד םלשל וילע

 תובוחר השולש וא םיינש - הנוכש לכ
 תנמוסמ - םיכומס
 ןקחש .ידוחיי עבצב
 לכ תא הנוקש
 לוכי הנוכשה
 הב תונבל ליחתהל
 ,תונולמ וא םיתב
 ימד תא הלעמש המ
 לעש תוריכשה
 הנוכשב םירבועה
 .ול םלשל

 ,ינש דצמ ,לבא
 םיקסעה ייחב שי
 :םיישק קרוי-וינב
 םיסימ ,תוסנק
 ץורחה םזיה .אלכ יתב (!יובאו יוא) וליפאו
 םיגרוס ירוחאמ אולכ ומצע תא אוצמל לולע
 תויונמדזה דבאלו

23 
 ןקחש לכ .הקיפרגב יולת רקיעב הז ?ביהרמ
 ןיבמ ,תדחוימ תומד רחוב (בשחמה ללוכ)
 ,ץהגמ ,סוס ,עבוכ :תוריוצמ תויומד רשע
 תינוכמ ,הצירמ ,בלכ ,ןועבצא ,רטק ,חתות
 םיינייפוא היצמינא יעטק תומד לכלו ףגמ וא
 הצירמה תא תוארל רקיעב ץלמומ .הל
 .002 תצבשמ ינפל ,הצקבש תורדשל העיגמ

 לש הרובחשכ
 תבשיתמ םינקחש
 ןחלוש ביבס
 ,לופונומ תקחשמו
 ףאש חינהל רשפא
 םוקי אל דחא
 ךשמב ןחלושהמ
 לבא .רפסמ תועש
 דחא ?הגסב הרוק המ
 םידמחנה םירבדה
 אוה וז תטלקב
 רומשל תורשפאה
 תועצמאב ,קחשמ
 תטלקה .הללוס

 המכו ףסכ המכ היה ימל קוידב תרכוז המצע
 ,תרחמל קחשמה תא ךישמהל רשפאו םיתב

 וב םוקמהמ קוידב
 .תדמע [ דב - הא - ףוסיאל זפ
 הגוכת דוק ו - ב .זפ

 טושפה רדופיסה

 םיארוקש ,ליעלש
 ,"לופונומ" ול
 קיסעהל חילצה
 םישנא ינוילימ
 תורשע ךשמב
 תועש ינוילימ
 תישארב .קחשמ
 קחשמ הז היה ךרדה
 םויה לבא חול
 אוצמל רשפא
 הסריג וליפאו ,תונושו תובר תואסריג
 הגסה רישכמ רובע תניינעמו הביהרמ
 .םכלש

 לופונומ ןפוא הזיאב ?הביהרמ הסריג

 ה 2)-

 איה הדמחבנ [תהחקטזק םוצפמ
 תוריהמב הטילשה
 לע הדונ .היצמינאה
 םעפב ,תמאה
 ונאש םישימחה
 עבוכה תא םיאור
 ךרדב ול לייטמ
 תצבשמל תצבשממ
 .םמעשמ היהנ הז -
 הגס לש לופונומב
 טולשל רשפא

 לש ןתוריהמב םג ומכ ,לויטה תוריהמב
 .קחשמב תולולכה ,תורחא תולועפ

 ,בוציעב םג העקשוה הבר הבשחמ
 .םעפ לש חולה יקחשמ תא דואמ ריכזמש

 ךא - לופונומ בהאש ימל דחוימב םיאתמ
 .בשחמתה

 ל -
 תצבשמל חלשנ התא רשאכ =*

 ד ין |
 ץופיש לע הרגאה םולשת תעב =

 תולעה תא בשחל וו תובוחה
 תונולמהו םיתבהמ דחא לכ רובע
 ל יי
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 רובע ל ךל הרומ והשלכ סיטרכ םא
 הילא ךרדהו יהשלכ תצבשמל
 ,הלחתהה תצבשמ לעמ תרבוע
 0 - םיפסונ 8200 לבקת 0
 ךילע רסוא סיטרכהש הרקמב
 .הז םוכ ל

 זוחא הרשעב םכתסמ הסנכהה סמ
 ,ןמוזמ ףסכ ללוכ :ךיסכנ לכמ
 .תונולמו םיתב ,ן"לדנ שוכר
 םע תואקסיע ךורעל טלחהב רתומ
 ןיא הזכ הרקמב .םירחא םינקחש
 סכנה לש וריחמ הכוג לע הלבגה

 ןיב םג תונולמו םיתב תונקל רתומ
 .ךלש ךרותב קר אלו תורות
 םג ,תוריכש ימד תובגל חכשת לא
 .אקכה אתב קמנ ךמצע התא םא
 לש תבשחוממה הסריגב !בושח

 תצבשמל תועמשמ לכ 6 ,קחשמה
 לוכי וניא 23 ,ינש דצמ ."םניח היינח"
 ל לכ תא טושפל

 !םיקחשמ ינש לש תטלק
 ,וז תטלק לא ופסאנ הלועפ יקחשמ ינש

 היסקלגה יבחרב ןה עונל םכל תרשפאמ איהו
 ותואב ,ק11-ע0סַד לש םוסקה םלועב ןהו
 .ןמזה

 רוציל ךילע /\5שס \/גחנטז דיקפתב
 ללחהמ םישלופ ינפב שממ לש תודגנתה
 רובעל ךילע ש1ד-קס לש םלועב .ןוציחה
 !ליצהל הכיסנ הריטב שי !רהמ - םיכובמ ןיב

 !ה טנלי'גיו

 שי .ךינזואב תועמשנ הירמ לש היתוקעז
 רמ הלרוג ךא !תוער אל תואיר תרבגל
 תייפונכ ידי לע הפטחנ איה יכ ,תווממ
 התיבל הריזחהל לוכי ימ .םיעשורמ םיעשופ
 ?התא אל םא -

 אלו היפאמל ףרטצהל תיצר םעפ םא
 .ךליבשב קחשמה והז ,םיסייגתמ ןכיה תעדי
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 רוי ט
 יל ש

 !םכריכזהל
 הגסב וישכע דע אציש הפי יכה קחשמה

 רבוע סואמ יקימ .תויונחב אצמנ ןיידע -
 ותירבכע ,ינימ רחא שופיחב תואלת
 ונהיִת (יקימ אל) םתא ךרדב .הדובאה
 תרקנמ היצמינא ,םימיהדמ םילולעפמ
 בר קתשמו (םירחתמה לש דחוימב) םייניע
 .גנועו האנה

 הפשכמה ידיב ינימ תא וריתות לא
 160 לש םולשתב העישוהל ולכות !לברזימ
 ,ץלמומ ח"ש
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 !ו017 תרחבנל רובידה תושר
 וקדבו ולמע םי-\(12 השימח
 תואצותהו - ונרובע םיקחשמ
 .םכינפל

 (ז גט ת(| 6 + ]|[

 :יתבהא יכה המ

 ,םחול ,ףלא רוחבל ןתינ :תומדה תריחב
 רשוע תא םג יתבהא .ירייקלוו וא םסוק
 קחשממ םינתשמה ,םיכובמהו תומלועה
 םישנא לש תולוק תטלקב שי .קחשמל
 רוסחמ לכ ןיאו !רשע .הקיסומ םוקמב
 .האלה ןכו רצוא ירדח ,תודוכלמ ,תוצפמב

 :תוחפ יכה המ

 אוה קחשמב יתבהא אלש דיחיה רבדה
 רומשל רשפא יא ...ךשמה לש בצמ ןיאש
 .קחשמ

 | 40 6 6 :הקיפרג
 | 6 :לוק

 | ךא ,החיתפה ךסמב ץוח לוק ןיא
 ."רבדמ" קחשמה
 +6 ;ףיכ
 6666 = ;יללכ ןויצ |

 :קדובה \\17-ה םש
 הינתנמ גרבנזור רימָע

 ו
 % 0 ₪ 0 6 0 כ 2

 :יתבהא יכה המ

 וב בלשה .15 ,12 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3 םיבלש
 ןמזה ותואבו םימ ירגאמ לעמ קנזמ פוקובור
 עטקה ,ןכ ומכ .וילע םירויש םימרושב םחלנ
 .ףוחיר תודפרוט תרזעב ףחרמ פוקובור וב
 .םיכסמ רשע השימח קחשמב שי

 :תוחפ יכה המ

 .םמעשמו ךורא ןושארה ךסמה

 וווווהוווו וווווופוו וו .,ןווווווו
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 ;הקיפרג
 :לוק
 ;ףיכ
 ;יללכ ןויצ

 :קדובה \\1/-ה םש

 הננערמ ןמפואק ןתנוי
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 :רצק רואית
 חתמ בהואש ימ לכל םיאתמש קחשמ

 .ןוימדו
 :יתבהא יכה המ

 תא םירבועשכ ,םיחמצה תריט בלשב
 ,הלחתהב בלשה תאו ךלמל תלדה
 םיבלש םג .םימה ךותב םיקחשמשכ
 .שביב םיקחשמ םהב ,רתוי םירחואמ

 :תוחפ יכה המ

 :הקיפרג
 :לוק
 :ףיכ
 ;יללכ זויצ

 .יתבהא אלש רבד ןיא

 :קדובה \\12-ה םש
 םייתעבגמ סרדנוס דורטמנ

 טז" 5
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 :רצק רואית
 היגלותימ תבר ,תימואלניב הקתפרה

 .תודגאו

 :יתבהא יכה המ

 גרוה התאשכ אוה רתויב הנהמה בלשה
 תא ליצמ זאו ןורחאה בלשה לש ךלמה תא
 .הכיסנה

 :תוחפ יכה המ

 .םייפנכה םע תויראה תא יתבהא אל יכה
 ,בלשה תליחתל יתוא םיריזחמ ויה םה

 ;הקיפרג
 ;לוק
 :ףיכ
 :יללכ ןויצ

 :קדובה \\12-ה םש
 קמעה לדגממ הכימ ןב איג

6 606 80% > 6 66 0% 6 

 שווה ו
 ו גה 5 6 ץ 0 ₪ 5

 :יתבהא יכה המ

 ךילע םיתחונש םיפפועמה םיאנסה תא
 רתי תאו ךילא םילחוזה םישחנה תאו
 (. ה 3 5 6 .תויבוק תרזעב תוכהל ךירצש ,םיביואה

 :תוחפ יכה המ |
 .םולכ-אל :רצק רואית

 הנקש הנתמה תא בנג שורבכעה טיפ
 המקנל ןמזה עיגהו - ינימ ,ותרבחל יקימ
 .ינסיד חסונ

 :;הקיפרג
 :לוק
 :ףיכ
 :יללכ ןויצ
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 :קדובה \\14-ה םש

 ביבא תמרמ ילאיבצ איגש
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 ו עכ ו יו כל? ₪ שכן יו קל ינאי

 וניליגו םיקחשמב ונרבנ שדוחה
 ילוא .םיבושחו םיניינעמ םירבד
 םיפיט ונל וחלשת אבה שדוהב
 ?םכלשמ

 ריק ספל א
 ו-7

 תובוהצ הלילצ תו'גנינ !תוריהז א
 !2-1 המרב םיה ךותמ תוצפוק

 תלדהמ אצ ,2-1 המר ףוסב =*
 הלמב תנמוסמה וזמ אלו תילאמשה
 םיקוצה ינש הלעמב ץופק .םאוו
 ,לודג דחא גוליד עצב זאו םינושארה
 הובגה לא ץופק .ןימימ םיקוצה לא

4% 

 ו

 ,(עגרל םלעית - הגאד לא) םהיניבמ
 רצוא תבית דצל אצתו ינשה דצל ץור
 תעגהש יפכ רוזח !םייח דוע הליכמה
 .הליגרה האיציה תלד ךרד אצ זא קרו

 !םינטקה םירטפוקילהה לכ ,יובאו יוא יא
 סכלא תא םקמ ,םהמ חורבל ידכ
 .רתויב תינמיה הניפב

 ןוויכ םע ץורל ךרטצת 3-2 המרב =*
 עיגתו לופית ,תרחא .תבכרב ,העונתה
 .בוצעו ינרקוד ףוסל

 יקחשמב תונורחא םילמ
 םידיקפת

 שמחו ונתיאמ העברא שיש הז ךיא
 ?ריקה לע תויללצ

 ,3 המרב ,ץע לוב לע ךורדתש ינפל =*
 קרקרי הארנ אל אוה םא קודב
 עוגנ אוהש ירה ,ןכ םא .תצקמב
 .סורקי ,וילע ץופקת םאו תיבובקרב

 יקחשמב תונורחא םילמ
 םידיקפת

 ?"קילק" ,תרמוא תאז המ

 לע דומע ,הנורחאהו תיעיברה המרב <

 ירודכ םיאצוי ןכותמש תואספוקה
 תא ריכהל דמל ,ןאכ ןתמה .תרודכה
 תצק .תוריהזב לבא !ץודו ןומזתה
 ידי לע תוומל הכיעמ ענמת בשחמ
 .םידודכ

 ץפצ 6 הס 1 0 א

 לוכי ךניאו רהנ וא םגאל תעגה םא
 - הטושפ הציפקב םהילעמ ץופקל
 !ץופק זאו הלק הצירב הצואת סופת
 תוטומב רזעהל םילוכי לעושהו ףוקה
 הציפקה רשוכ תא רפשל ידכ םינרתו
 .םהלש
 ךכ .החוציפ ינפל ,הציבל ןימימ דומע
 םע תורתוימ תויולקתהמ ענמית
 .םיציבב םיזורא םיביוא
 םיביואה תא קורזל עדוי סקופ וכיספ
 לככ ברקתה .םילושכמ ךות לא ולש
 רותפכ לע ץחלו לושכמה לא לכותש
 .ינשה דצל היחה תא ךילשהל ידכ 1
 שפח ?תואבה תומרל ץופקל הצור
 תוגרדמ קודב .תוידוס תואיצי
 םניא םה וליאכ םיארנש םי:יתנו

 וא - ףורגא ןת .םוקמ םושל םיליבומ
 - ךלש הנמאנה רופיצה תא ררחש
 ?שי .ריוואב "רוח" ןיעמ שי םא קודבו
 דצל רובעל לכותש דע ,הכהו ךשמה
 !ינשה

 5 ק6!] 68 566 ח

 חלצומ םוקמ איה ראבב רבעמה
 תא סבה :תפסונ היגרנאב תוכזל
 לכות .םש םינכושה םירוציה
 ידכ הצרתש לככ ראבב בבותסהל
 ךרעב .םירוצי דועו דועב שוגפל
 ירודכ ךל וקפסי םירוציהמ תירישע
 .היגרנא

 +4 דו 5 ₪ דד

 | ג יז ג ב ו ו ב ווהעי

 ו גו בו יב וז יב ו וו יו.

 ד .

 ךתוא איצוי םנמא א!גואנזג ףושיכ *
 לבא ,םיביואה בור לש שאה וקמ
 יאדכו - לופיתו ךב הלק תחא העיגנ
 !םימ וא שא ךותל לופית אלש
 וחור תא םיה תיעקרק לע אצמת םא
 ידכ אגממסמ ףושיכב רזעה ,ריזנה לש
 וחור .םימלוע תחונמ ול קינעהל
 שממ-שממ התאש והשמ ךל קינעת
 .ךירצ

 פזסה 08 00 |?
 יש

 תיללחה תא עינתהל חילצמ ךניא םא =*
 ידכ הצוחה תאצל לוכי ךניאו -
 דיה תא אוצמל ךילע - התוא ףוחדל
 .הרקב רדחל המיאתמה ,תיטובורה

 םיביואה דחא תפוג לַע אצמית דיה

 .שאה תרעמל רבעמ

₪6 6 ) 7 8% 

 4 6 צ 6 תם (םט זץ 6

 לע ץחל ?לילצה תא קודבל הצור *
 םעפ ץחל תומשה ועיפוי רשאכו 5וגה
 םימעפ םירשע זאו הלאמש תחא
 .הנימי

 ?ליחתת הב המרה תא רוחבל הצור *
 לע םגו החיתפה ךסמב הטמל לע ץחל
 רוחבל ידכ ןמסה תא זזה זאו 2 רותפכ
 .היוצרה המרה תא

 ה גני הי ב צ

 .הצרתש רדס לכב םיניינבה תא רוקח *
 ,10 םיניינבב םה םימותסה תואובמה
 .16-ו 1

 אוצמל דימת לכות יזכרמה ןיינבב א
 ,יעקרק-תתה רבעמה תא קודב .הציפ
 עוקת תויהל לולע ךיתימעמ דחא יכ
 .םש

 ו רח 1 רוץ וי וגינהי :וויוו7

 רוב, ורוב. ור?

 הנימי ץור ,ימימ-תתה בלשה תליחתב =
 .הנושארה הצצפה תא לרטנל ידכ
 ?דכ ןושארה רבעמה הלעמב קחש

 החשו דר .היינשה הצצפה תא גישהל

 . רפסמ הצצפל עיגהל ידכ הנימי

 יקחשמב תונורחא םילמ
 םידיקפת

 .ןאכ ךשוח

 יא

 יא

% 

% . 

 א

% 
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 יקחשמב תונורחא םילמ
 םידיקפת

 תאצמנ תיעיברה הצצפה .שולש

 תא אוצמל ידכ הנימי רובע .הלאמשמ
 - הנימיו הלעמל .תיעיברה הצצפה
 הטמל ,הטמל .תישישה הצצפה

 ,ףוסבל .עבש רפסמ הצצפ - הנימיו
 ידכ הנימי הנפו הטמלו הלאמש החש
 .תינימשה הצצפל עיגהל
 ליחתמ ךלש ןצמחה הנומ םא
 הדאיבצה תא לוטקיש המ - ןקורתהל
 ול ןתו רתויב שלחה בצב רחב - הלוכ
 אלו ,דחא בצ קר דבאת ךכ .דבאתהל
 אל תלרטינש תוצצפהו ,םלוכ תא
 .שדחמ ושמוחי

 ?רוג הזש םיבשוח םתא

 86166 לע ץחל ,הלגעב גהונ התאשכ
 לגרה טבש ילייח לכו - תאצל ידכ

 .םהיתוינוכמ לכ םע ,ומלעי

 (-< ב 5 + 6 | צ ה ח | ה

 תכרעמ לש תיללכה היטנל דוגינב
 הז קחשמב םיצילממ ונא ,\\ 7
 ,הפצרלו תוריקל - ךיא דועו ץיברהל
 .תורצוא םהב םירתסומ יכ ,תוחפל
 וליפא איפקהל יושע סיכה ןועש
 .ןפועמב תוזודמ
 - םיפסונ תובבל רובצתש דואמ יאדכ

 .תמדוקה המרל בושו בוש רוזח ,טושפ
 וביניו שדחמ תורנה וקלדיי םעפ לכב
 .תובבל דועו דוע

 ₪2-רדייפוס
 .וירתסימ לומ דומעת הנושארה המרב

 יננע לעמ גלדו ןועשה ןוויכ דגנ זוז
 אוהש עגרב וב הכה .ולש ןשעה
 ךלהמ לע רוזח .הרוחא ץופקו עיפומ
 .ותוא סיבתש דע ,בושו בוש הז
 םקמ .2 המר ףוסב ךל הכחמ ןילבוגה
 ןילבוגה - טעבו גגה הצקב ךמצע
 טושפ םה .הטיעבה ךותל רשייה ףועי
 .םידמול אל
 הלעמב לחוז התאשכ ,היינשה המרב
 םע עגממ ענמיהל הסנ ,ןיינבה
 תוכמ ףוטחל אלש ידכ - תונולחה

 זוז .םינוגה לש לובסייב-תולאמ
 ךלש ישישה שוחהש עגרב הדיצה
 קר בהבהמ אוה - בהבהל ליחתי
 תחאמ ץפח ךילע םיקרוז רשאכ
 .תונוילעה תומוקה
 ,תיתחתה תבכרב ,תישילשה המרב
 .םיזיזה לעש ןוזמה תא גשהו ץופק
 ידכ ,תבכרל דימ רוזחל חכשת לא
 !הגוצתל ץוחמ לא ףחדית אלש

 יקחשמב תונורחא םילמ
 םידיקפת

 .םיאבה םיכורב תלדה לע בותכ ,בוזע

 ?תורקל לוכי רבכ המ

 אוה רתויב קזחה קשנה ילכ *
 לכמ וילע רומש - דא גאס
 !רמשמ

 וגרד לב ד
 .קוצהמ סמאיליו תא קורזל יאדכ *

 אוה ?ךורש אגרש לש בלכה תא םירכוז
 ירחא קר ףדור אוה יכ תושובחת םע ךלוה
 ,ןמ יעור לש ינניחה רויצה ...תונוח תוינוכמ
 לש םיפסונ םידומעב םג ואצמת וירויצ תאש
 ,הז ןויליג



 הגיצמ טל חמ

 שיאה בשחמב הי דמיט7ומ

 .חימרפ הנואהל הוינחא ,םיינופואירמט
 11 לש המישרמ הליבחו יפניר ןופזרקימ
 טימדכ םע םיעינמה הושדה הונכוה

 .םיקחשימו הקיזומ .דרומיכ הונכוה
 .תומשל .םיילקיומ םילככ רבחתהל
 .ךלומ במטחמה םע רבדלו תוארל

 דיחיה םימרכה

 תלעפהו םירומילקה העממהל -תסאו

 תמלצמל רוביח ךל רשפאמו ךלש ישיאה בשחמל רבחתמפ (ןז | 1 ה סיטרכ .הידמימלומ הונכוה

 המיגד ,ןדוביעו ישיאה בשחמב תונומתה תרימש ,תונומת תיכרע ,ואדיו רישכמ ,וופוס

 תוינכתב היפצ וליפאו ,היצמינאו טסקט םיללוכה םידחוימ םיטקפאו םיטרס לש

 שחמה לע הדובע ידכ ךות היזיוולוט |

 הנכות :תללוכה סיטרכה םע תפרוצמ 20005 יוושב תונכות תליבח ידעלבו !!!שדח

 לודגהו ידופתוקאג 5וווכוש - ו ידזאוקחה וז" ,היצמינא טרס תכירעל הנכות ,הנומת דוביעל

 .הידמיטלומל םימושי ללוחמ הודוסאו םלוכמ
 ,קיפיד רזיל ,ואאריו רייטכמ ,ואדיו תוכלצומל תוסיגכ ד אדואר אז תונווט רודיש תוטיש ןיב הדיחב 4 :ללוכ לופס ₪ \5דז 8-ה סייסרכ

 (ד-איסאור רובר .הקיסומ ,לוק לע הטילושל (רסקיטו לברעמ * יגוזצא + וב, ךספו אווה ואירוסיס תאיצי דל א -ו! ןופורקיומ

 0 - 03% 512% וכ לש ןורכיז 4

 = 6קפ0דוטפ
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 אוז הידמיטלומ

 תכרעמו קינוסנפ לש ריהמ יטפוא ןנוכ ,דחא רוטילקתב תונכות 4000 ,680 אופ

 ישיאה בשחמל השדחה הידמיטלומה תכרעב לבקת תאז לכ .תינופואירטס הרבגה

  ירגאמ ,הידמיטלומל תונכות ,הקיזומ ירוטילקתמ תונהיל לכות וישכעמ .ךלש |

 תונווגמ תונכות לש 1000 אופ'ב תאז לכ .דועו דועו דועו תודמול ,םיקחשמ עדימ

 ךל תוכחמ תופסונ תונכות יפלא .הלחתהה קר תאזו רוטילקת יבג לע

 0 םיריחמב

 יפלא תוללוכה תונכות 4000 רוטילקת ידעלבו !!שדח

 םניח הכרעל ףרוצמ שזוווזז"ו ,תודמול ,םיקחשמ |

 הדוב תווירוונ+ ןושואר.ו והווזווב אצוונשו וו'ט9ורוהו

 ןג-תוכר ,9 םינובה -ללזמ 03" 57947וו ₪ קרב-ינב 13 תרנכ גאב 037492181 ₪ ,א"ה לייחה-תמר ,31 לזרבה - םיבשחמ ורקימ מ" עב ןודש ילא :םישרומ םיציפמ

 א"ת ,2 יקסניול -רשק תשר 03-5374380 ₪ ,ו לארשי ימכח תניפ ,א"ת ,פ1 ןויצירה תורדש .ד.א.י 03-657857 ₪ ,א"ת ,78 יבנלא -'זארימ 1 5.5 03-775155וו ₪

 ןושאר ןשיה הישעתה רוזא ,34 רקב השמ - םיבשחמ םר 03-9616550 ₪ ןויצל ןושאר שדחה הישעתה רוזא ,12 המוחה - טנירפס 03-836218/9 ₪ (עקרק תמוק)

 זכרמ-םיבשחמ ןוכימ ילוג 1 052-981064%ע הננער ,2 אביקע - םיבשחוממ ןנוג 03-9243502 ₪ הוקת-חתפ ,81 יקסניטוב'ז - טפוספוט 037967093 ₪ ,ןויצל

 07-371750 ,371763 ₪ תליא ,13 רטנס יטיס

 .םניח הנכות תליבח לבקו השרומה קוושמה לש תירוקמ תוירחא תדועת חלש

- 

 תא אוצמל לכות רד לכב ט עמב |

 | תאשל ך .ךרוצ ןיא -' .למשחה גתמ
 / ..םוקמ לכל סנפ

 < םידב ד ןומה וה אוצמל רשפא חבטמב *

 .תחקל יאדכ ךכ לכ אל .םיניינעמ = *

 ₪ ה ילמשחה רוסמה תא | 0
 = רדחמ דא תא איצוהל םיצור ד.

 .תימדקה תלדב ולצלצ ?הנישו ה
 "דאו

 = .עיגה ימ תעדל ןרקס דימת ןכסמה ||

 | < םתוא א שי רז 'חא לכל א. |

 יכויש ימ שי ,אמגודל .תונ רשכה קה

 ו תא ןקתל |

. ₪ 

 עדימ !קשממ

 = םלימסקול לש
 לש ותבת | עיפומ ,הז ק
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 דחא

 יכה םיטסווקה

 םיירלפופ
 [:(--ה רובע
 םג אצי

 תסרגב
7 
 שולש ,םייתש

 7 7 +7 7 27-7 ב
 יי". -

 ליגרו ילמרונ היה דרפ רוטקוד לש תיבה

 ינפל ,רואטמ ודיל לפנש דע - ןיטולחל

 תצק תואלמגל אצי אוה ,םצעב .הנש םירשע

 אל (דא) םנבו (הנדע) ותשא םגו ,ןכ ירחא

 רשק םוש היה אל לבא - יבמופב דוע ועיפוה

 ימונורטסאה עוריאה ןיבל הלא תודבוע ןיב
 ?ןוכנ .םתונכשב עראש '

 לכל רתומ םשו ב"הראב הרק לכה לבא

 וב ועקתיש ילבמ ויניינעב קוסעל דחא

 וא ףטחנ והשימש דע - םינושמ םיטבמ

 תדימלת ,ידנס .הרקש המ קוידב הזו .חצרנ

 םע הלאכ) תישאר תדדועמ םגו 'גלוק

 ,הלש רבחהו .המלענ (תורצקה תויאצחה

 דרפ רוטקוד תא האר אוהש עבשנ ,בייד

 .ותיבל התוא עיסמ

 אציו הלצה תרובח ןגרא ,ןמאנ רבח ,בייד

 עדי אל אוה לבא - שפוחל ידנס תא איצוהל

 ותיב תותלד ירוחאמ אצמנ רזומ םלוע הזיא

 .דרפ רוטקוד לש
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 ריד לו  הניפה

 :ןליא תמרמ ןמשיפ רימא לאוש
 ץראב גישהל רשפא םא תעדל ינוצרב
 םתא המלו .ןכיהו - ריג םייגל םיקחשמ
 םייגל שיש םיקחשמה לע םיבתוכ אל
 ?ריג

 קודבל הסנ .רימא ,הבוט הלאש יהוז
 רטסמ הגס לש תוטלק תורכומה תויונחב
 ונחנא םג - תובתכה ןיינעבו .םטסיס
 .ריג םייגה רובע םיקחשמ אוצמל םישקתמ
 םיקחשמ לע קר בותכל םילדתשמ ונא
 .ץראה יבחר לכב ,תולקב גישהל ןתינש
 תויהל וליחתי ורובע םיקחשמהו רישכמהשכ
 קודבל ונחנא םג חמשנ רתוי םיירלופופ
 .םהיניבמ םיבוטה לע ץילמהלו םתוא

 לש תוטלק סינכהל ךנוצרב םא
 לכות ,ךלש ריג םייגה ךותב םטסיס-רטסמ
 רעצה הברמל ךא ,ךכ םשל םאתמ תונקל
 .לארשיל תימשר אבוימ וניא הז םאתמ

 התא ימ :לאוש ןג תמרמ רילמ ןרע
 ?ללכב

 ךותמ יתילע ,יבא לש וחצממ יתעקב
 ןיבל םיבשחמ ןיב יח ינא ,םיבש ףצקה
 .ןצמח םוקמב םיטיב םשונו היזיולט יקחשמ
 ...םייפנכ שורפא ילוא דחאי םוי

 בשיח ןורשה תמרמ ורזבס יבא
 הובג (ח"ש 140) יונמה ריחמש אצמו
 רתי .תונוילג רשע םיינש לש םריחממ
 יונמ לכ לבקמש בשחמה קחשמ ,ןכ לע
 בשחמ יל ןיא יכ" ותוא ןיינעמ וניא
 יל שי אלא קחשמה םע וב קחשל

 לוכי אל ינא 8₪85-ב םגו - ודנטנינ
 לקתנ ןולוחמ וכלומ רימא ."שמתשהל
 ןייטשרבליז ינב םג ךכו ,היעבה התואב
 .םי-\/17. המכו המכ דועו ,הווקת חתפמ

 תא וכרעו ,םי-ו/ז2. ,םיכ בשחמ וחק
 לופכ תונוילג רשע םיינש :אבה בושיחה
 לקש תוחפל) ראודב חולשמ ימד דועו 0
 בשחמ קחשמ דועו (ןויליג לכ לע יצחו
 רשפא יאש ,הצלוח דועו ח"ש 59 וכרעש
 25-כ הכרעו - ןיידע םוקמ םושב תונקל
 ןויליגמ לחהש הדבועה תא ךכל ופיסוה .ח"ש
 עובש טעמכ \א/17. תא םייונמה םילבקמ 7
 תאו תויונחל עיגמ ןוחריהש ינפל םלש
 .םייונמל םידחוימה םיעצבמהו תולרגהה
 ח"שה 140-ל הרומתה אולמ תא ולבקת םאה
 .ןכש םינימאמ ונחנא ?םתמלישש

 םלשל םיכרד יתש ןנשי ,ןכ לע רתי
 יונמ תושעל וטילחת םא ,תישאר :תוחפ
 תובטההו תונתמה ןתוא תא ולבקת יתנש-וד
 .חולשמה ימד רובע םכתא בייחנ אל לבא

 םא םירוהה תא ולאש ,תינש .(העדומ ואר)
 םושמ - והשלכ םידבוע דעוול םיכייש םה
 םידחוימ םיאנת םילבקמ םידבוע ידעווש
 םהלש םידבועה דעו םא .יונמה תשיכר תעב
 !ושקביש יאדכ - עצבמל ףרטצה םרט

 םיה ףוח לע בשי ןייטשנייפ ןורוד
 ?המל םדק המ" :תולאש הברה לאשו
 קייטס המל ?תלוגנרתה וא הציבה
 הפש וזיאב ?הלוקמ רתוי הלוע התיפב
 םע ?ונימי לש םיקחשמה תא םיתנכתמ

 הקיפרגל עיגהל רשפא הפש וזיא
 "?רתויב הבוטה

 הלאשה לע תונעל יתיצר דימת
 ,תלוגנרתל המדק הציבהש רורב - הנושארה
 ינפל הברה םיציב וליטה םיראוזנידה יכ
 הלאש יהוז .ןכותמ ועקב םילוגנרת יחורפאש
 .רתויב תיליווא

 ירטמיגה וכרע :היינשה הלאשה יבגל
 דועב ,516 אוה "התיפב קייטס" יוטיבה לש
 ,רתוי הווש המ .141-ל קר הווש "הלוק"
 ?ךתעדל

 ידי לע םיתנכותמ ונימי ינב םיקחשמה
 .םתוא םיתנכתמל םימיאתמה תונכת ילכ
 תוירלופופ תופש ןה 6*+-ו 6 ,לאקספ וברוט
 םיקחשמה בור ,הקיפרגה ןיינעב .רתויב
 תא םיארוקה ,םייטפוא םיקרוסב םירזענ
 בשחמש טמרופל םתוא םיריממו תונומתה
 םישוע אל םא) דבאל ףאו זיזהל ,דבעל לוכי
 .(יוביג

 47 בשחמ לעב אוה םי-תבמ ץכ יש
 גצמ םגו ולש חישקה ןנוכהמ הנהנש
 םיטסווקה תא דואמ בהוא אוה .0:4-ה
 םישדחה םיטסווקה ךא - הרייס לש
 שי םאה" !/(6:4 יגצל קרו ךא םידעוימ
 הפיא ?₪(:4 יגצל הקתפרה יקחשמ דוע
 "?םגישהל רשפא

 תושדח םגו תובוט תושדח םג ונל שי
 םישדחה םיקחשמה :תוערב ליחתנ .תוער
 ריבס ./04 גצ םישרוד ןכא הרייס לש
 םע ורבעי םיקחשמה תורבח בורש חינהל

 לבא .הלא תוגוצתב קר הלועפל ןמזה
 המכו המכ דוע םנשיש ןה תובוטה תושדחה
 םניא ללכש - םהילא תעגה םרטש םיקחשמ
 ,/00/ םישרוד

 ,'זארימ תרבח םע ונרביד ,ןכ לע רתי
 ,הרייס לש םיטסווקה תא רואל האיצומש
 םישולשמ רתוי רואל ואציש ונעמשו
 לכות םבור תאש ,הנורחאה הנשב םיקחשמ
 םג 'זארימ תרבחב .ךלש ₪0.4-ה לע גיצהל
 לש םניאש םיטסווק םג הסנתש וצילמה
 תרבח םיקחשמ לע ץילמהל ןתינ .הרייס
 םירסח אל - ןי'גריו ,ןייפלד ,םליפסאקול
 .םיקחשמ

 תונחל סנכיהל אוה תושעל ךילעש המ
 תא קודבלו בשחמ יקחשמ תרכומה
 תושירד תונמוסמ אספוק לכ לע .תואספוקה
 חפנ ,הגוצתה םוחתב ,הלש םומינימה
 אצמתש קפס ןיא .האלה ןכו ןורכיזה
 תכרעמה רובע םג ,םינהמו םיבר םיקחשמ
 .(דחוימב תנשוימ הניאש) ךלש

 תעדל הצור הרדחמ ץיבוקציא ינור
 ןויליגה רפסמ תא םימשור םכניא עודמ"
 תפיטע לע קר אלאו תרבוחה ךותב םג
 יא הפיטעה תא םידבאמ םא ?ןויליגה
 ".ןויליגה רפסמ המ תעדל רשפא

 אל ונחנא המל !חלצומ ןויער הזיא !הא
 תא ואצמת הז ןויליגמ לחה ?הז לע ונבשח
 לע הדות .ןכותה דומעב םג ןויליגה רפסמ
 .ינור ,הבשחמה

 לעב אוה הלמרמ םהרבא ןווא
 לכ הנוק ינא" .ו\17 ארוקו ודנטנינ
 אוהש דע ןמז ןומה הכחמו וז? שדוח
 "ודנטנינ יקחשמ לע םיפיט שפחמו אצי
 ינש דצמ .קיפסמ אצומ וניא לבא
 ."םידומע ןומה שי בשחמל"

 שידקהל םינכומ ונחנא ,ןרוא ,ייקוא
 ודנטנינ יקחשמ רובע םיפיטל רתוי בר םוקמ
 ונאש יפכ ,ראודב םתוא לבקל ךרטצנ לבא -
 .-ה לכמ ,ונלש םיפיטה רתי לכ תא םילבקמ
 ונא ךלשמ םיפיט ונל חלשת םא .םי-\\ז?
 .םתוא םסרפל םיחיטבמ

 הצור הווקת חתפמ רלשיט לאכימ
 הלמב ןמוסמה רותפכה דעונ המל תעדל
 לש 102 םישקמה חולב ,0
 ./6 יבשחמ

 םהש ידכ ,הלאכ םישקמ תנכתל ןתינ
 םע דימ הלועפ ועצבי וא והשמ ובתכי
 הז שקמ .(=תופז ,אמגודל) םהילע הציחלה
 ןתינש יפכ ,שמתשמה ידי לע הרדגהל דעונ
 אשונב םייניצר םירפסב םירבסהמ ןיבהל
 םא .([אלמה ךירדמה 12005 5 ,אמגודל) 5
 םישקמה לכ לע טולשל לכות תנכתמ ךנה
 .ךל החונש תונכת תפש לכ תרזעב

 זוחא תא בשיח ןופצהמ ינומלא
 ןויליגב אשונ לכל שדקומה חטשה
 ןותיעהמ זוחא 28% -ש הליג אוה . 7

 דועב ,6:-ל םיפיטו םיקחשמל םישקומ
 12% -ו תומוסרפל םישדקומ %
 יתייה" .םידיקפת יקחשמל םישדקומ
 תומוסרפה תא תצקמב ודירותש הצר
 דחיב םהש - םידיקפתה יקחשמ תאו
 םיקחשמ לע רתוי ובתכתו - %
 ".206-ל

 בשחמה יקחשמ ,הליג ינומלאהש יפכ
 לש יראה קלח תא םילבקמ םרובע םיפיטהו
 ןיינעי וא12-ש םיצור ונא ,ןכא .ןויליג לכ
 דומלל ךל םיעיצמ ךכ םושמו .רתוי ךתוא
 ילוא .םידיקפתה יקחשמ אשונ לע תצק
 ?ךל םסוק אשונהש הלגת

 תונכות בותכל לחה "םש םוליעב"
 הצור אוהש טילחהו ,ןורחאה ןמזב
 - תויפותיש תונכותכ םתוא ץיפהל
 ?רבדה עצבתמ דציכ .5תהח6 \(הז6
 אוהו םדומב דיוצמ וניא "םש םוליעב"
 .ל"וחל םג ועיגי תונכותהש ןיינועמ

 םיריכמ םניאש םי-\/[12-ה לכ תבוטל
 לע ןאכ רוזחנ ,תיפותישה הנכותה אשונ תא
 תויוכז תנגה יגוס השולש םנשי .רבסהה
 הנכות הנשי :הנכותל םימישיה םירצוי
 קר - רצויל ךייש התקתעהל תוכזהש ,תנגומ
 תא רכומ הז רצוי .התוא קיתעהל יאשה אוה
 תא הצפמ ךכבו אלמ ףסכב הקתעהה תוכז
 ,קחשמה תביתכב הליבש ןמזה לע ומצע

 רתומ םדא לכל .תיפותיש הנכות הנשי
 רפסמ הליעפהלו תיפותיש הנכות קיתעהל
 םא .תמיוסמ הפוקת ךשמב וא םימעפ
 וילע ,התוא ליעפמש םדאל הליעומ הנכותה
 תבותכ יפל) רצויל והשלכ ףסכ םוכס חולשל
 תרומת לבקי ללכ ךרדב .(הנכותב העיפומה
 תוכזו הנכותה לש|טרופמ דועית הז םולשת
 .ןתעפוה םע ,רתוי תונכדועמ תואסרג לבקל

 רתומ םדא לכל .תירוביצ הנכות הנשיו
 תונהילו הליעפהלו תירוביצ הנכות קיתעהל
 םעטמ רוביצל הנתמב הנתינ איה .הנממ
 .התוא ובתכש ףוגה וא םדאה

 תונכות תצפהל תלבוקמה ךרדה
 תוחול תועצמאב איה (תוירוביצו) תויפותיש
 תנכתמה .(885) םיינורטקלא תועדומ
 חלוש ,הלילה עצמאב 885-ה לא רשקתמ
 אצומש ימ לכ .ןושיל רזוחו ,ולש הנכותה תא
 ביציו התוא קיתעי תישומיש תינכותהש
 םולשתה תא חלשיו - ולש ןנוכה לע התוא
 תופטעמ אוצמל חמשיש ,תנכתמל םיאתמה
 .ררועתישכ ,ראודה תביתב םיק'צ םע

 תמאב אוה םדומ ןיא תנכתמל םא
 הנקיש יאדכו 885 םע רשק רוציל השקתי
 רבח רקבל (הלילה עצמאב אל) ךלי וא םדומ
 ןה תורחא תויורשפא .הזכ רישכמב דיוצמה
 ץיפהל ןהל עיצהלו הנכות תרבחל תונפל
 תורחא תונכות םע תיפותישה תינכותה תא
 .ללכ ךרדב ,והשלכ םולשת תרומת -

 :לאוש עבש ראבמ ץרווש לאירא

 םש תא קר םינייצמ םיפיטה עודמ"
 תא אל ךא ,וירוגמ ריע תאו חלושה
 ומסרפתה וליא ?ולש האלמה תבותכה
 םיארוקה ולכי תבותכהו אלמה םשה
 .קחשמל רשקב ומע בתכתהל

 וא/ו תובותכ ללוכ ,הרזעל תושקב
 לש "!וליצה" ףיעסב תומסרפתמ ,םינופלט
 חלושש ימש ןכתיי .תועדומה חול רודמ
 הרשע עבשל תונעל ןווכתה אל םיפיט
 לש םצעה הפיא לבא" אשונב םיבתכמ
 ,דחא בתכמ קר חולשל אלא "?בלכה
 .יפונס קחשמה לע ,ו/17 תכרעמל

 תעדל הצור ביבא לתמ הפילח םיסינ
 קיסייבב הנכות תנכתל רשפא םא
 ודנטנינ לש תוטסק אורקל לכותש
 .קסידל קחשמה תא קיתעהלו

 תבינג וז התיה ,היה רשפא םא ,תישאר
 ודנטנינ לש תוטסק תקתעה תוכז .הנכות
 ,המצע ודנטנינ תרבחל וא םירצויל תכייש
 תרומת ידמל הובג ריחמ תובגל ךרוצ האורש
 .היקחשמ תא ליעפהל תוכזה

 רישכמ .תאז תושעל רשפא יא ,תינש
 .06-ה בשחממ ,תינכט ,הנוש ודנטנינה
 .ינשב לעפת אל דחאב לעפתש תינכות

 !ספוא
 יבודל תונעל ונחכש 16 ןויליגב

 .תודשא ץוביקמ ?ותוא םירכוז) יטלוז
 תירקיעה הלאשה לע (דוחיא בקעי
 העדוהה תועמשמ המ :הבושחהו
 < .קּגסאס0ה 116 15 טסו(

 סוחדה ץבוקהש ,ןבומכ ,איה הבושתה
 ךילהתב םגפנ אוה .םוגפ (ק80%66)
 סוריו ידי לע וא ,הארנה לככ ,הקתעהה
 המ .(הזכ רבד ןיא ,אל) םינוטילקת לכוא
 הנכותה תא תשכר הב תונחל שג ?תושעל
 אל םא .קחשמה תא ףילחהל שקבו
 ןופלט םרה ,ןכ תושעל ךל ורשפאי
 תא שקבו הנכותה תא הרצייש הרבחל
 ריבסתו סומינב רבדת םא .השקבה התוא
 .ולכויש חינהל ריבס ,היעבה תא קוידב
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 ך"נתה יכבנב הרבנ 17. תכרעמ

 הקולח הפלשו בשחמה יקחשמ לש
 םהיתוצובקל םיקחשמה לש

 יגוהנ םלוכ םניא ק6-ה יקחשמ
 ."הריהמ שאב םהילע חתפ" גוסמ ,קיטסיו'ג
 קר םה דייקרא ןונגסב םיקחשמ ,השעמל
 לש םינושה םיגוסה ךותמ תחא הצובק
 םירתוכה תואמ תא ונקליח .בשחמה יקחשמ
 .תוצובק 11-ל קושב ואצמנש םינושה
 יקחשמ .םיטסווק - תואקתפרה יקחשמ <

 ןמואי אל יעצמא תויהל םילוכי =
 םה הלא םיקחשמ .םירופיס רופיסל
 טלושו האור התא םהב ,השפנה ירופיס
 רתויב םימעפלו) תישארה תומדב
 .דואמ טרופמ רופיס ךותב (תחא תומדמ
 יתורפס ןמורל תבשחוממה הסריגה יהוז
 לש םינוש םיגוסל םיסחיתמ םיקחשמהו
 ,תוינוימד תודגאמ לחה :םירופיס
 תואקתפרה ,םייגולונכט םינחתומ
 תולילעו היזטנפ ירופיס ,ינוידב עדמ
 םיקחשמ .דבלב םירגובמל
 תודיח ביבס םיבבוס תואקתפרה
 התוא תומדהו ,התאש םילושכמו
 םהילע רבגתהל םיכירצ ,קחשמ התא
 .ףשחיי רופיסהש ידכ

 .היזטנפה םלועב םידיקפת יקחשמ =
 הלא םיקחשמל רתויב בוטה רואיתה
 יבג לע םינוקרדו םיכובמ" אוה
 םימקוממ םה דימת אל ךא ,"בשחמ
 .םייניבה ימי לש יארפה םלועב
 ללחב םישחרתמ םה תובורק םיתיעל
 .תינדיתע הלילעב ,ןוציחה
 ךרדב טלוש התא הלא םיקחשמב
 תוכפוהה תויומד תצובקב ללכ
 תוחתפמו רתויו רתוי תומכחו תוקזח
 םדקתמש לככ תופסונ תובר תונוכת
 ,םה הלא םיקחשמב םירופיסה .קחשמה
 לש הלאמ רתוי םיטושפ ,ללכ ךרדב
 םיקחשמב ,שגדה .תואקתפרהה יקחשמ
 םינוקרד תליטק לע רתוי םשומ ,הלא
 .תודיח ןורתפ לע רשאמ

 םניא הלא .ללחו ריווא תוברק ימדמ =
 דיוצמ התא םהב דייקרא יקחשמ
 יתלב רפסמבו תלבגומ יתלב תשומחתב
 םיסנמ הלא םיקחשמ .םיביוא לש לבגומ
 לש תקיודמ (היצלומיס) הימדה תויהל
 ברק יסוטמב תוברקהו הסיטה תייווח
 ונתיאמ הלאל ודעונ םה .םייתימא
 םע תולודג תונוכמ סיטהל םישקבמה

 םיארנ סייטה את תוארמ .בר שא חוכ
 םילעופ םירישכמה ,יתימא סייט את ומכ
 שומיחה ,יתימא ברק סוטמב ומכ
 (םיביואהו) סוטמה תוגהנתהו יתואיצמ
 תוברקה ימדמ .םייחב הרוקש המל המוד
 םיננכותמ םה ךא ,םיינוידב םה ללחב
 .ללחב ןורמיתה תא תוקחל
 המחלמ ילכ .םיו עקרק תוברק ימדמ
 ונבנש םיקחשמל וכזש ,םיפסונ ,םילדוג
 םימדמ םיללכנ וז הצובקב .םביבס
 תוינא ,תוללוצ לש (םירוטלומיס)
 קחשמל םירשפאמ הלא םימדמ .םיקנטו
 דורשלו םייתואיצמ תוברקב תוסנתהל
 תונוכנה תוקיטקטה תא ןנכתל ידכ
 .האבה םעפל
 תוצובקה .תוינוכמו תובכר ,םיסוטמ
 דצה תא תושיגדמ םימדמ לש תומדוקה
 התא .וז הצובקב םימדמה ןכ אל .יברקה

 יפוח ךרואל יטראזאמב רוהדל לוכי
 תוריהמהמ הלופכ תוריהמב הינרופילק
 ולעמו) לע םילולעפ עצבלו תיקוחה
 םג לוכי התא לבא ,םילגלג העברא
 דומלל ידכ הלא םימדמב שמתשהל
 ןמ תונהילו םיננעה ןיב הוולשב סוטל
 תונבל וליפא לוכי התא .הסיטה ןמו ףונה
 .ךלש תבכרה תליסמ תא ליעפהלו

 ןמאל ךלש תונמדזהה ןאכ .טרופס ימדמ
 הלא םיקחשמ .םינעוצקמה תא להנלו
 ,לובסייבה תגיל תואלבטמ רתוי םה
 התא םיקחשמהמ המכב .תונומתב תוולמ
 ימדמ .המצע הלועפב טולשל לוכי
 תונמדזהה תא ונלוכל םינתונ טרופס
 ןמזב קוידב קחשמה ליגרת תא ץירהל

 לע רובגלו חצנל םילוכי ונאש חיכוהלו
 .םינעוצקמה
 םה הלא .דייקרא/הלועפ יקחשמ
 המכ - םייסאלקה הלועפה יקחשמ
 זחוא התאשכ ךלש םיסקלפרה םיריהמ
 םיסחייתמ ללכ ךרדב ?קיטסיו'ג
 "לכש ירסח" לאכ הלא םיקחשמל
 לבא .הלאכ ןכא םה תובורק םיתיעלו
 תתל םיצור ונא םיבר םירקמב ,ינש דצמ
 רשפא הלא ןיעמ םיקחשמ .חונל ונחומל
 ,רבכעה תרזעב וא תדלקמה ןמ קחשל
 .קיטסיו'ג שורד דימת אלש ךכ
 קוידב ,דימת םישורד םיריהמ םיסקלפר
 .הנוכמה יקחשמב ומכ
 םיקחשמ .ןולסו רטילוס ,חול יקחשמ
 .בשחמל ובסוה ,םיקיתוו םיבוהא ,םיבר
 קחשמל םיפתוש אוצמל ךרוצ ןיא רבכ
 ימר ,אנ-ץבש ,שב-שש ,חש קחשל ידכ

 ףא הלא םיקחשממ המכ .קסיר וא
 גצ לש תויטרפב ,ךתוא ודמלי
 ןכתסהל ילבמ רמהל דציכ ,בשחמה
 .ךתיב ןדבואב

 ..האירבה יקחשמ) תואיצמ ימדמ =
 ךל םירשפאמה םיקחשמ םנשי
 והות ךותמ םימלש תומלוע רוציל
 ךל םירשפאמ םירחא .ילטיגיד והובו
 בשחוממ תואקתפרה םלוע רוציל
 וא הנידמ וא וא ריע להנל ,ךלשמ
 .ולוכ םלועב טולשל

 םימדמ הלא .תורשעתהה יקחשמ =*
 רתוי תוהובגה תורוצה תא םידמלמו
 תוריינ ,תוינמ ןוגכ ,םירומיה לש
 םירשפאמ םה .ן"לדנה קושו ךרע
 .םידיגאת לוהינב תוסנתהל םג ךל

 םחליה :היגטרטסאו המחלמ יקחשמ =*
 רתויב םילודגה תוברקב

 לע ברקב תועבצה לע דקפ .הירוטסיהב
 לש תונטקה וילענל סנכיה וא דרגנינל
 תיאבצ היגטרטסא םא .ולרטווב ןוילופנ
 המיסקמ - דיתעה וא הווהה ,רבעה ןמ -
 םא וא הירוטסיה בבוח התא םא ,ךתוא
 תא תונשל ךתלוכי תא ןוחבל ןרקס התא
 ךל ורשפאיש םיקחשמה לא ,רבעה
 .תאז םישגהל םגו םולחל

 רואל אצי 6-ה יקחשמ לש ך"נתה
 םיטקסיד ינש ללוכ אוהו רפסה עובשב
 הששו םישש םייתאמו םיקחשמ יאלמ
 .דועו םלועבש םיפיטה לכ םע םידומע
 לש דומעב תאצמנ רפסה לע הכרעה
 .(הז ןויליגב 43 דומע) \/12, תרחבנ
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 תימ"הש הלחמ וז םאה

 יתלב הללק וז ילוא ?תיסופיט
 ?הרסהל תנתינ

 רעס-ןב ןרע תאמ
 דיגהל הצור ינא אשונל רובעאש ינפל

 .מ"הש תויהל לוכי אלש ןקחש ןיא :דחא רבד
 רשוכ ,תישאר ?ךכ םשל ךרטצת המ

 הדבוע וניה אבה טפשמהש םושמ ,רותליא
 :תחכומ

 הקתפרה ץירת אל םלועל
 .התוא תננכית הב ךרדב

 םיטונ ,םינקחש םתויה לשב ,םינקחש
 רשפאש םירזומ יכה םירבדה תא תושעל
 םעפ - היעב ןיא ?אמגוד םיצור .ןיימדל
 יתש ויה .תללכושמ רפוס תדוכלמ יתינב
 קר לבא - הכותמ טלמיהל םיכרד
 ךרדב וטלמנ ילש םינקחשה .םייתש
 .תישילש

 םה .םהישעמ תא תופצל לכות אל
 ליצהלו הכיסנה תא גורהל םילגוסמ
 י\םדאה תא גורהל ,םויאה טאריפה תא
 ףורשלו םהל רוזעל לוכי היהש דיחיה
 !םויא םע םה .רתויב ינויחה זמרה תא

 ןמזב הלא תודבוע רוכזתש יאדכ
 לש השקה קלחב קסוע התאש
 .תואקתפרה תביתכ :הדובעה

 הקתפרהה תביתכב ןושארה דעצה
 :הקתפרהה חור לע הטלחהה אוה
 ,המיא ,לוגיר ,הלועפ ,חתמ תקתפרה
 .תימוק הקתפרה וליפא - ןירותסימ
 וססבתי םירבדה רתי ,דאמ בושח דעצ והז
 חורל םיאתהל וילעש םג בל םיש .וילע
 לוגיר תקתפרה ראתל יל השק) ךלש םלועה
 .(ירשפא יתלב אל הז לבא - קוהיירגב

 הרטמה המ טילחהל ךילע ןכ ירחא
 דחא רקוב תומק אל תויומדה .הקתפרהב
 ,הקתפרה הזיא הסננ םויה בוט' תוטילחמו
 לוכי .יהשלכ הרטמ םהל שי ,'יוניש םשל
 תרומת םולשתב םינינועמ םתס םהש תויהל
 םיסנמ םהש תויהל םג לוכי לבא םהישעמ
 ךבסל רשפא .תידגאה רהזה ברח תא אוצמל
 ומצעל התוא הצור םסוקה ,רתוי דוע הז תא
 לעמ התוא דימשהל ותעדב שוחנ ןהכה לבא
 .המדאה ינפ

 ללכב םה ךיא טילחהל ןמזה םג והז
 ילוא וא םתוא ורכש םאה .קסעל וסנכנ
 וחלשש םה ססוג רבח לש תונורחאה ויתולימ
 הרקמ לכב ?ץראה יבחרב ץצורתהל םתוא
 םעפ הטיש התואב שמתשהל אל דאמ בושח

 י.ש

 פרה תביתכ
 :תרחא ,םעפ ירחא

 והשימו ,קדנופב ךל בשוי התא :מ"הש
 ...ךדיל בשוי

 ?בובח המישמה המ :ןקחש
 ?ונספת
 עקרה תא רוחבל אוה אבה דעצה

 ,ריעב תשחרתמ איה םאה :הקתפרהל
 ןכ ומכ ?שבי רבדמב ילוא וא םיב ,םיכרדב
 שדקמ :םיבושח תומוקמ וראתו םיטרפל ודר
 ,תוקיתע תוברוח ,םוסק םגא ,ירותסמ
 ...ביבא-לת

 אוה הקתפרהל םעט ףיסוהל לוכיש המ
 קינדונ אוהש ןואג :םינינעמ ויהישו ,םיש"בד
 לש ףורש ץירעמ ,לפא דוס םע רבח ,םלשומ
 .איצמהל לכותש המ לכו ,םירוביגה דחא
 ,תועובק תוינבתב שמתשהל אל קר רוכז
 םימעפ המכ ,םמעשמ תויהל הטונ רבדה
 ?ךלש םחולב בהאתהל תוכיסנ תולוכי

 לבנה
 הדימל יואר ישארה לבנה ותוממור דוה

 םיפדור םתאש עשרה אוה ימ .ןונכת לש הבר
 ?םכירחא ףדור (ףיכ רתויש המו) וא ,וירחא

 המ ?אוה ימ :הבשחמ וב עיקשתש יאדכ
 םדא וא יתימא עשר אוה םאה ?ותוא עינמ
 חילצמ וניאו םיעורא תרשרשב אולכה
 םהמ ?גישהל הסנמ אוה המ ?ררחתשהל
 תויהל בייח חלצומ לבנ .לכה ?ויתושלוח
 .ןבומכ .םינקחשה דחא לש תומד ומכ טרופמ

 םישנא ,םילבנ-תת וביבס תונבל שי
 ןאכמו ,ותיא דחי םילעופ וא ותוא םיתרשמה
 הכ םתוא טרפל ךרוצ ןיא ,םינקחשה דגנ
 םהו בושח דיקפת שי םהל םג לבא ,קמועל
 .תוחפ אל םיניינעמ

 להנתת הב ךרדה לַע טילחהל ךילע
 ?ג-ב-א ןונגסב היונב איה םאה .הלילעה
 שי 'א הרטמ תא םילשהל ידכ ,רמולכ
 'ג תא גישהל שי המשלש 'ב תא םילשהל

 "ב

 קלח םילטונ טושפ םירוביגה םאה .'וכו
 תארקל םיליבומה םיעוריא לש םתופרטצהב
 ?(המיא תוקתפרהב רדהנ) ענמנ יתלבה ףוסה
 םיאתתש תחאב רחבו תויורשפאה תא לוקש
 הל

 אישה תדוקנ תא תונבל ךילע ,ליבקמב
 וא ?םדמ בוקע ברק והז םאה .הקתפרהה לש
 ודל עגונב המ ?רמה ףוסה דע ףדרמ אמש
 איש ?תוכלמה רצחב ךלמה םַע ברק
 ראת ,הנונגסל קודה רשק רושק הקתפרהה
 קנע ברקב תרמגנ המיא תקתפרה ךמצעל
 ךל הארנ הז .םינחתות ידודג ינש ןיב
 ?םיאתמ

 טלחהב לבא הבוח םניאש םימרוג שיו
 :ןינע םיפיסומו םינקחשה תא םיכבסמ
 י"ע םישקובמ םינקחשה - םידחוימ םיאנת
 תריטב אקוודש וא ,לבגומ ןמז םהל שי ,קוחה
 ףיכ .יוארכ םילעופ אל םימסקה לכ ביואה

 םינקחשהשכ דוחיב ,ילמרונ אל
 יארקאב םילושכמה תא םילגמ
 ...םיעתפומו

 םירוביגה םא - תובזוכ תועומש
 ירחא ףודרל םהל ןת ,ידמ םיזירז ךלש
 וזבזבש וניביש דע םימי המכ םבנ
 תיארחא הניא תכרעמה) ...רקי ןמז
 ומרגיש תויזיפ וא תוישפנ תועיגפל
 תובזוכ תועומש תובקעב םימ"השל
 .(הלאכש

 םירוביגה דחאלש חיננ - תואובנ
 תוימוקמה תודגאבו הדיל םתכ שי
 עישויש אוה םתכה לעבש בתכנ

 ינפל אל לבא ,ןזורה ןוטלשמ םתוא --= ₪ '
 םחולה ,רררב .וייח לע ר תור 8

 סנכיהל לולע רתויב חושקה
 דפרע אוה ןזורהש ןיבישכ המוארטל
 .תוומל חרכהב ןווכתמ אל 'וייח לע רתוול'-ו

 םסוקל ררבתמש דיגנ - ןופצמ תויעב
 והרומ אוה םישפחמ םתא ותוא 'ץילהש ךלש
 וא ?ויבא היה וליאכ וילע בוהאה ,רבעשל
 עצבל ךלש ןידאלאפה לעש ררבתמ םא
 תאז לכבו ויתונומא לכ דגנכ דמועה השעמ
 תמאב הפ לבא ?חצנל הדיחיה ךרדה יהוז
 חוצרל ץלאנ ילש דידי לש ןידאלאפה ,רהזת
 ךרדה התיה וזש ללגב קר ןטשה לש ןהכ
 קוידב אל) עבטה ינהכ תא ענכשל הדיחיה
 םיקיזחמ םה םתוא ,וירבחש (םידיאורד
 רחאל הנש יצח .ןטשה ידבוע םניא ,יבשב
 ןידאלאפ היה אוה (ןבומכ ,קחשמ ןמזב) ןכמ
 !ריכש חצור םויכ ,רבעשל

 טעמ הקתפרה לע קוזבל םג יאדכ
 תבוטל לעופ לכה רשאכ - המשל תוירזכא
 לכהו תברעתמ לרוגה די ,םינקחשה

 לעש ררבתמ :לשמל .םהילגר תחת טטומתמ
 עונמל םנוצרב םא םביואל רוזעל םירוביגה
 דגובכ הלגתמ םיש"בדה דחאש וא םע-חצר
 .הכ דע םתישעש דעצ לכ עדוי לבנהו
 רכשש םדאהש ררבתמ עתפל - ילע ביבחהו
 אל היה םתישעש המ לכו ,לבנה אוה םתוא
 ייוכיס תא םתדרוה םג אלא ,ותבוטל קר
 ןברוק קרו ,ספא טעמכל םכלש החלצהה
 .ותומדקל בצמה תא ריזחי םכדצמ רידא

 לש םינטקה םיטרפה םה ראשנש המ
 ,ןהינימל תוצלפמב תויולקתה :הקתפרהה
 ,תונכוסמ תודוכלמ ,תונינעמ תויומד
 םה הלא םיטרפ םנמא .רתיה לכו םיפדרמ
 םה .םתובישחב ולזלזת לא ךא ,םינטק
 .הקתפרהל המרדו חתמ ,ןינע םיפיסומ

 שפנ תוממורתה הזיא םירכוז
 ןוקרדה םע תומיעב םכירוביג ושח
 היה קתרמ המכ ?שאה ףשונ
 לש םיריבאה תצעומ םַע חוכיווה
 רעס-ןב ןרע ,ותוממור-דוה
 ריעה תוגג לע ףדרמהו ?ןושארה
 רזכאה חצורה וגוה ירחא ליונוראב

 רחואמ היה רבכ באז -םדאב
 | %...ידמ

 ןולשיכ
 טרפ אוה ריכזהל שיש ןורחאה רבדה

 :המ םושמ ,חכשיהל הטונש ,בושח דאמ
 !םימלשומ םניא םינקחשה

 אל םה ,הקתפרה לכב וחילצי אל םה
 תומל םילולע םה ,םהישעמ לב וחילצי דימת
 םידמוע םידוביגהש ורכיז .רתוי עורג ףא וא
 ויה אל םיליגרה םדאה ינב בורש םיבצמב
 לבא - חצנל יוכיס םהל ןת .םהב םידמוע
 !םיזגת לא

 תא תונבל לוכי הקתפרהב ןולשיכ
 לבנה תא תוארל הלוכי הרובחה ,תומדה
 לכל ןולשיכה תא ול רוכזלו המצוע בר ביואכ
 % ,[ = .תינש ושגפיש דע ,םייחה

 יק ח ש מ

 םיר'ק פ ת

 ליחתת החילצמ ןמזה לכש הרובח ינש דצמ
 הנשמ אלו ,הלוכי לככ המצע לע בושחל
 םה יכ וב ולזלזי םה םהל איצמת ביוא הזיא
 .םיחצנמ דימת

 ומרגי םימיוסמ םירבדב תונולשכ
 אל האבה םעפבו ,ןויסינהמ דומלל ךינקחשל
 אלא םהישארב הלועש ןויער לכ עצבל וצורי
 הרוק המ .שאר דבוכב םיבצמה תא ולקשי
 םעפ יתחביא ?רבד לכב םיחילצמ ןכ םה םא

 ליגר ךכ-לכ היהש ןקחש '
 אל אוהש דע לכהב חילצהל יאו(

 \ | < (- רק " - .

 ותוא קריפש דע ןוראה תא בזע א 2% אא
 וב אוצמל ויתונויסינב וימרוגל * 8

 הז ירחאו ,םוסק ץפח והשזיא
 אוה םא ,רייפ אל הזש יל רמא
 ןוראב םסק-ילכ אוצמל הצור
 תתל איה מ"השכ יתבוחש ירה
 םא םג - הזכ ץפח אוצמל ול
 לק) שארמ תאז יתננכת אל
 ותיא קחשמ אל ינא המל ןיבהל
 .(םויה

 והז ?תוומל עגונב המו
 םאה .התומת ינבכ ,ונלרוג
 ?תוומלא תונב ךלש תויומדה
 דחא גורהי עשרה םסוקה םא
 רתי ונממ ורהזי הרובחה ינבמ
 וששחיו) םייתעבש םירבחה
 םנמא .(רתוי דוע ונממ
 דחאש איה תוומה תועמשמ
 רוסאו תומד דביא ךינקחשמ
 וזכ שפנ תמגע םינקחשל םורגל
 שי לבא ,ידמ תובורק םיתיעל
 םא .יחרכה שממ הזש םירקמ
 תורשע ורבע רבכ תויומדה
 ,תמ אל דחא ףאו תואקתפרה
 שפנ-ןידע מ"הש התא ילוא
 .ידמ
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 ל חל ןגרומ שם תומיש

 רעט-ןב ןרע תאמ
 הלש רפסה תא הרגס ןגרומ

 קולש החקל ,("רוחש ףושיכ")
 םירצלמה ינש תא החלשו הלוקהמ
 תא הל איבהל הביבס וצצורתהש
 המ" יתוא הלאש " ?ונ" .ןובשחה
 "?שדוחה תעדל םיצור

 קש ךותמ יתנניסש םיבתכמב יתצצה
 הצור ןייטשנייפ ןורוד" .ו/12 לש ראודה
 תומד ,גכ86.0-ב ,רוציל ןתינ םא תעדל
 אוה .םדא-ינב עזגמ בלושמ עוצקמ תלעב
 ".ןוקרדה חמורמ ,סקאירא תא אמגודל איבמ
 המכ קלחמ םג אוה" ,ימצעל יתכחיג
 לש תירבעל םוגרתל 'תואמחמ'
 ."\כ80-ה

 ןגרומ החלש "!הבוט הלאש תאז"
 שגמ יתעמש ירוחאמו המידק ךויח
 קר םילוכי .ג082-ב" ,לפונ סומע
 ינב ךא ,תועוצקמ בלשל םדאה ייומד
 םה .המוד והשמ תושעל םילוכי םדאה
 רמולכ .תועוצקמ ףילחהל םילוכי
 | עוצקמב תומד תוגרד רפסמ תויהל
 | רהא עוצקמל ףילחהל זאו ,דחא
 עוצקמהש ןבומכ .הלחתהמ ליחתהלו
 תוקבדה המל לבא .חכשנ אל םדוקה
 קחשל הצור ןקחש םא ?םיקוחה רפסב
 ם"השה ,ישונא םחול-םסוק אקווד
 ליבגהל יאדכ .תאז תושרהל לוכי
 תולבגמ תא תומאותה תוגרדל ותוא
 הבוח םוש ןיא לבא - םדאה ייומד
 הברה יד שי 'תואמחמ'ל רשקב .ךכב
 דוחייב ,ותיא םימיכסמש םישנא
 ".תילגנאה ירבוד .

 :תולאש יתש שי הינתנמ ביניל"
 בכוכ'ו 'קיז קשנה ילכ םהמ לכ םדוק
 קוח תא ריבעהל רשפא םאהו ?'רחשה
 וא א82=1-מ תויטירקה תועיגפה
 ".\ןכ]כ תטישל סו אז דא

 םיתיז דפשל הלחה ןגרומ
 המ ,תמאב" .(הינרופיצ) היתינח לע ,הציפהמ
 ילוא .הזכ רבדב יתלקתנ אל םעפ ףא ?קיז הז
 טומ אוה רחשה בכוכ ?בתכה תא תנבה אל
 .הכמה הצקב רתוי הבע יוצר ,ךורא ץע
 הצקלש הדבועב ץוענ הלא ןיבל וניב לדבהה
 - םיצוק םירבוחמ רחשה בכוכ לש ביאכמה
 ".ץוח יפלכ םינופה ,םידדוחמ לזרב תודתי

 ולוכ יושעש :יתכתמ רחש בכוכ םג שי"
 לכ םיטלוב ונממש ינוציק רודכ םע ,לזרב

 ₪ / 7 = -38כ

 ימ :תחא הצע .ולאה םידמחנה םירמסמה
 המרב םידגב סבכל עדיש ול ידכ שמתשמש
 ".דאמ ךלכלמ קסע ,סולפ הריבס

 ןרופיצה לעמ תיז רחא תיז העלב איה
 ?תויטירקה תועיגפה תא םגרתל" תדדוחמה
 לוכי אלו םלהב יוצמ :םגרתת ךיא ,דאמ השק
 408₪-ב ימ ?אבה רותב ומצע לע ןנוגל
 םגרתל תוסנל ומכ הז ?=ו\אאצ -ב שמתשמ
 םע ןפוא לכב .םירטטל הרייס לש טסווק
 םלועל םלועמ הבתכב שומישו ןוימד ןומה
 לבא .והשמ תושעל רשפא (טשז? 14)
 א408-ב תורומחה תויעבהמ תחא !תוריהז
 ןוזיאה תא רפהל הטונ םיקוח תפסות לכש הז
 תועיגפ .תונושה תויומדה לש תוחוכב ןיב

 ןוראב םסוק לכ רדסל תולולע תויטירק
 ",ישיא הרובק

 חלשש ימל דובכה לכ) היולג דוע יתפלש
 תונעל לק רתוי הברה - (תויולג לע תולאש
 ריע) הינתנמ ןכ םג ,גרבנדלוג יחיבא" .ךכ
 תא ןייצנש הצור ,(םשמ ינא םג ,תרדהנ
 םגו ,סונאי סקימוקה ירוביג לש תונוכתה
 "גרד תומדל תויהל לוכי ךיא ול ריבסנש
4" 

 .תבשוח אל ינא ,תויומדל רשקב ,הא"

 קחשמ אל אוהש הז סקימוקב יפויהמ קלח
 תא ליחהל ליחתנ םא ,יפארג רופיס הלא
 ונל ובתכי םישנא תויומדה לע םיקוחה
 תא תושעל לוכי אל םות ,ייה :חסונב םירבד

 ונחנא הז תאו !חוכ קיפסמ ול ןיא ,הז
 :תולקב יד ,ש"גרדל רשקב .םיצור אל
 (-2 ש"גרד) +5 םוסק תוחול ןוירש
 "גרדל האלה דירומש +2 םוסק ןגמו
 קר .האלה תדרל וליפא רשפא .4
 ןקחשה ,ךכ לכ םיכומנ םיש"גרדבש
 ףיכה לכו - ותומד ייחל ששוח אל
 ".םלענ

 זא .ריפכ קר ונל ראשנ םעפה"
 דומלל ךירצ םסוק םאה .א :רוציקב
 םע שגפמ לכ ירחא שדחמ םישחל

 לש םסק-יטנא ןרק םאה .ב ,תוצלפמ [
 והמ .ג ,םוסק רוצי דימשת ההוב
 ".'דחוימ' תמ-לאה

 אל ללכו ,בוש הכייח ןגרומ
 תא קר דומלל וילע ,אל .א" .הרהימ

 אב ללכב םא קרו ,ליטהש םיפשכה ₪
 םאתהב .ב .שדחמ םתוא דומלל ול
 לכ קיספמ םיקוחה רפסבש הרדגהל
 יטנא ןרק ךותב דקפתל םוסק רבד
 .ותומדקל רוזחי הנממ אצישכ .םסק
 םימוסק םירוצי לע וזכ ןרק תעפשה

 ,םינשי) םידקפתמ אל םה ןרקה ךותב
 ".('וכו םסק תוחוכ ירסח ,םיפלועמ
 הלאשה לע תצק הבשח איה

 לכ אוה 'דחוימ' תמ-לאה" .תישילשה
 הלבטב ןייוצ אלו 'ץילמ קזח וניאש תמ-לא
 רדגוה לבא 'ץילכ קזח ,אמגודל ,דפרע
 ".'דחוימ' םשב תמ-לא ןיא .ולשמ הרושב

 םש אלו ןובשחה םע רזח םירצלמה דחא
 ,שורדהמ יצחכ קר המליש ןגרומש בל
 .ילא הרזח יתעסנו התיבה הרזח התוא יתעסה
 - הינתנ יתעסנש ףא לעש בל יתמש תיבב
 רטיל וליפא יתזבזיב אל ,הינתנ - ןג-תמר
 !ןגרומ .דחא קלד

 : םהשכ ,ןויסינמ ךא ,קוידב הרדגוה אל

 קינרו ידע תאמ
 םכינפלש רהה עלצ לע

 םיהובג הילדגמ ,הריט תדמוע
 ונניא הילע ספונתמה לגדהו
 הדיחיה הדבועה - םכל רכומ
 תפדוע תומכ איה םכל הרורבה
 תולוגלוג ירויצו רוחש עבצ לש
 .(לגדב יסיסב ביטומ םיווהמה)
 תולליו ברקתמ רבכ הלילה
 הליל תחונמ תוחיטבמ ןניא קמעב םיבאזה
 .ךופ תכימש תחת הטקש

 תררועמ םכינפלש הריטה ,תאז תמועל
 רכוסמ םייושע םניא הילדגמ םנמא .ןובאית
 רבכ אוהה לודומב) םיטיווקסיבמ תותלדהו
 הלוכ הריטה יכ תוארל ןתינ ךא ,(...ונייה
 ינא) תומוחה לע םירמושהו בטיה היונב
 (הצובקל בל ומש אל ןיידע םהש הווקמ
 .תיסחי םיחונינ םיארנו בטיה םישובל
 ישארה רעשה ינפל הנוחה הלודגה הבכרמל
 איהו ,םיחבושמ םיסוס העברא םימותר
 תיזח לע :ףסכו בהז ירוטיעב תרטועמ
 השא לש ףוסכ למס ןקתומ הבכרמה
 .תפנוכמ

 ,תוחונינ ,רשוע הנירקמ הריטה
 םתוא םינטקה םירבדה - םח קרמו
 קיחב עצוממה ןקתפרהה שפחמ
 .עבטה

 - הריטב ןולל לכונ םאה - ךא
 םאה - ךכל הריטה לעב םיכסי םאה
 ?ללכ ונל הנשמ הז

 השיגל תוטיש יתש תומייק
 ףותישב תכמות תחאה .הריטל
 היינשהו ,הריטה ילעב םע הלועפ
 הנניאש ,הטקש הרידחב תלגוד
 תרשפאמו ,בל תמושת תררועמ
 תטישב הריטב ןולל םיחרואל
 הטישה ."תויחל ןתו היח"-ה
 תוצובקל קר המיאתמ היינשה
 ,םימעזנ םייובש אלל ,רתוי תונטק

. . 
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 איה ךא - תוינשער םיעושעש
 רקובב תאצל ונל תרשפאמ
 .ונסנכנש יפכמ רתוי םירישע

 אלש תישילש הטיש תמייק
 הריטה שוביכ - תעכ הב ןודנ
 םינוכיס תריתעו השק וז המישמ .התקזחהו
 בורקה ה ןולמל עיגהל רתוי לק ללכ-ךרדב -
 .שלה תא וב ןוללו

 איה חתפמה תמסיס ,הנושארה הטישב
 רושק אוה ימל ,הריטה לעב והימ - עדימ
 היוגשה הבושתה ?אנוש אוה ימ תאו
 הלולע םכינפ תא םדקמה רמושל הנושארה

 ו ד
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 שארמ וז הטיש לוספל שי .תינלטק תויהל
 'וכו םיקרוא ,םיקנע י"ע תובשוימה תוריטל
 הבושת ףא ןיא ,יאקירמא ןחבמל דוגינב -
 םירוציו םדא ינבל .וליא םירוציל םיאתתש
 .תולק רתיב רּבחתהל ןתינ םהל םיבורקה
 םסק) אתסוא \!ו8תתו6החז ןוגכ יסיסב םסק

 ישנא םא הלגי (היינש המר ,תד ישנאל
 יטרקנוק עדימ .םיער וא םיבוט םה הריטה
 םירופיצהו תויחה לצא ררבל ןתינ רתוי
 המר ,תד ישנאל םסק ,תויח םע רוביד) רוזאב
 בקע יוגש תויהל לולע הז עדימ ךא ,(היינש
 תכלשה תוינידמב םינורחאה םייונישה
 יי םינוערזה תקולח וא לכואה תויראש
 .הריטה יבשוי
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 תובשחמ תאירק היהי רתוי בוט םסק
 ליטהל ןתינ - (היינש המר ,םימסוק ,ם5ש)
 ישנא םע השיגפה ינפל עגר םסוקה לע ותוא
 תובשחמ תא אורקל לכוי אוהש ךכ ,הריטה
 ןתינ ,1משואופו!וזוע םע בולישב .םירמושה
 םיחרואה םהימ תולגלו םידקמ רויס ךורעל
 תפסונ הנמ ונתי אל ימלו ,הריטב םייוצרה
 ךילהתה תא ועצבי ןירדהמה ...חוניק לש

 ,הפועת םסק םע בולישב
 לש םהיתובשחמ תא וקדביו
 רתוי םיריכבה הריטה יבשוי
 שי .ינושארה שגפמה ינפל
 שומישה תא ןמזתל ךרוצ
 ךשמו ליאוה ,תוריהזב ₪57-ב
 .רצק ותלועפ

 לוגירב ונקסעש רחאל
 ירמוש םע שגפמל עיגנ יסיסב

 ונל ועייסי תוקינכט לש בר רפסמ .הריטה
 [ח\ו81טו11ז1ץ-ב שמתשהל לכונ .הז שגפמב
 ינש גישהל ךכבו הרובחהמ קלח ריתסהל ידכ
 תא ףיקתהל וסני הריטה יבשות םא :תונורתי
 תא תולגל ועתפוי םה ,הלילב הצובקה
 לע םולשתה ךכל ףסונבו ,תופסונה תויומדה
 ...רתוי ךומנ היהי רקובב תרחמל םירדחה

 םייוכיס תלעב ךא ,רתוי הקזח הקינכט
 לע 6וגחה 6808-ב שומיש איה םיבוט

 תא לואשל שי .ימוקמה רמשמה דקפמ
 דקפמה םא הקינכטב שומיש ינפל מ"השה
 לוגלגב חילצי אוה םא םסקה תלטהב שיגרי
 ידכ ,תוריהז תשרוד וז הקינכט . 6\54-ה

 דקפמ ןיב האלפומה תודידיהש
 אל םישדחה םיחרואל רמשמה
 .הילא רשקות

 וניה ףסונ ישומיש םסק
 המר ,תוילשא םסוק) גגהשט6 1
 הצובקל רשפאמה ,(הנושאר
 לע ביבח גוסמ תומדל תוולתהל
 שומישמ רהזיהל שי .הריטה יבשוי
 תוזחתהל ןויסינ - הז םסקב זרפומ
 לעב לש (דבואהו) בוהאה ונבל
 החישב לשכיהל לולע הריטה
 ןויסינ ךא ,גאודה באה םע הנושארה
 תכיישה הריטב ףלאל תוזחתהל
 והז .חוריאה תמר תא רפשי ףלאל
 תיסחי רצק הלועפ ךשמ לעב םסק
 .ףיצר ןפואב וליעפהל רשפא יאו

 הלבקתה הצובקהש רחאל
 תמר לע רומשל שי ,הריטב
 םג יוצר ₪5-ב שומישה .תונדשחה
 םינפה תלבק םא םגו ,ברעה ךשמהב
 דחוימב רהזיהל שי .בבר אלל התיה
 ירדחל ךרדה וז" ןוגכ תובושתמ
 ,("קוניצל רבעמהו") "הנישה

 "תדחוימ הנמ ולבקת ברעה תוחוראל"
 ריאשהל ןתינ" ,("?לערה תא יתמש הפיא")
 ףוס ףוס") "ץוחב םירושק םיסוסה תא
 .'וכו ("םיעבש ויהי םיבאזה

 תולבוקמ םיכרדב ןודנ אבה שדוחב
 הלילה תא ריבעהל - רתוי תויחוורו - תוחפ
 .תונמדזמ תוריטב
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 השקנ אלש עודמ ?תומדה לש
 ?ןקחשה לש וחומ לע םג

 רעס-ןב ןרע תאמ
 .תודוכלמו םישגפמ ,תוברק םייבל לק

 ידכ עורפ רומוה שוחו חתופמ ןוימד ךירצ
 ןיא ללככ לבא ,םהבש םיבוטה תא רוציל
 דוציל עדוי אלש (0 אמ א[ 5 ח) א[
 .רחא קסע הז תודיח ?תודיח לבא .םתוא
 ילעב תויהל תודיחה יבתוכ לע םתוהמ םצעמ
 .בכרומ םילימ רצואו ןונש חומ

 וכרבתנ םי-0א1-ה לכ אל ,המ לבא
 הארשה םיבאוש ?םישוע המ זא .הזכש שארב
 ?הרבחה ראשו םיטרס ,םירפס ךותמ

 לכ תורמל .טיבוהה ,אמגודל
 ,המצועה תובר תוניצסהו תוברקה
 תורחת אוה רתויב רוכזה תומיעה
 .םולוגל ובליב ןיב תודיחה

 ךילע ,תודיחב דיוצמ התא םא םג
 ןתפסוה תעב תעד לוקיש ליעפהל
 רצוא לכ לעש ןיימדל השק .קחשמל
 תודיח השלש דחש סקניפס רמוש
 תדגמ לכש וא ,ומוקמ תא הנפמו
 ךלוה התאש עדת דירי לכב תודיתע
 .םשגתי םג הזשו ...ךלמ תויהל

 ?לנא ימ
 "?ינא ימ" תודיח תא םיריכמ םלוכ

 רכומהו ישומישה ,טושפה גוסה והז -
 ןקחשה ינפב עיפומ וז הדיחב .רתויב
 והשלכ רוצי/ץפח לש תוועמ דואית
 :והימ שחנל שיו

 םיעגונ ,תובורק יב םישמתשמ
 ךא ,הבוטר דימת /תוקוחר יב
 /הדולח יב קבדת אל םלועל
 םיתיעל ,יב םישכשבמ םיתיעל
 ,המכוחב יב שמתשהל ידכ /,יב םיכשונ
 ךיפב םאה /.המרוע לעב תויהל ךילע
 ?עדתה ,ינא ימ ?הבושתה

 :ינא ימ תדיחל תמלשומ אמגוד יהוז
 רבודה גיצמ תונושארה תורושה שולשב
 אוה תיעיברה הרושב ,ותוהמ לע םיזמר
 תרזעב קר לבא ,וב שמתשמ התא יכ ריהבמ
 זמר ןתונ אוה תישימחה הדושבו ,ךתמרוע
 הרוצב אל לבא ,הבושתה ךיפב - דאמ הבע
 ,ןבומכ ,איה הבושתה .זמר והז יכ - היופצ

 שק עפה נשבר ל דש שחה כל |
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 וז הדיחב .ןויגהה תדיח םג תמייק
 יתדיח ןפואב והשלכ הדקמ וא בצמ םיראותמ
 תא וכותמ ןיבהלו חנעפל םינקחשה לעו
 טפשמה תא ולת ןורדסמ תלד לע .הבושתה
 :אבה

 ,םלועה דמוע םירבד השולש לע
 תמצועו םירידאה קדצ ,םינובנה תמכח
 הוונעב הנפת םהילא םא .םירוביגה
 .ךתמשנ תא - ילוא - ליצת

 ינשה והצקב וארי ןורדסמל וסנכישכ
 תומילג שובל דלש בשוי וילע ראופמ אסכ
 ,רפס תחאה ודיב ,רתכ ושאר לעו תוכלמ
 םא .םיינזאמ םיחנומ וילגרלו ברח הינשב
 ךרב עורכל ידכ קיפסמ םימכח ויהי ךינקחש
 אלל ,קדצהו המצועה המכוחה לומ הוונעב
 הבוגב זתינש םיצחה רטממ ולצְנִי קפס
 .םייפתכהמ הלעמל תצקו םהיפתכ

 תובורק םיתיעל תועיפומ ןויגיהה תודיח
 םינונגנמ תולעב תודוכלממ קלחכ
 איצממ חומה גוס ותואש רבתסמ .םיירותסמ
 רבדנ דוע .תודוכלמה תא הנובו תודיחה תא
 הז זמרו - םיבורקה םישדוחב תודוכלמ לע
 .האובנה - לש ףסונ גוס אוה

 הרמאש תודיתע תדגמ םעפ יא שגפ ימ
 ךרדב ?רורבו ןבומ רישי ןפואב תמאה תא
 :ךכ תועמשנ ןה ללכ

 גג לע /םוי אלל לילב ,ליל אלל םויב
 /.אובת אובש םויל ןיתממ ךפוס םלוע

 ו

 אלש ןאל
 ןוויכ ,הנפת
 /היהי דחא
 םיעבצה לכו

 .הוורי ךמד םתוא ,דחא ויהי
 דודני ךרוביגו םוי אוביש איה הנווכה ךא

 גג לעו בטוקב םשו .תוינופצה תושביה לא
 המורד קר תונפל לכוי וב םוקמ אוהש ,(םלוע
 האריש המ לכו (לכתסת ןאל בושח אל)
 הווקנ ,בוט ...ןבל קרו ךא היהי וביבס
 לבא ,ימורדה בטוקה לע הרביד הנקזהש
 .הרקמ לכב ךלש בגה לע רומש

 תואובנה לכ אל - עיתפמבו - בגא
 ובוחב ןפוצ דיתעה םימעפל .תוינלטק
 ![פוצה תא חנעפו ךל קר ...הכולמ

 תוקוחר םיתיעל העיפומ האובנ
 ךרדב תורבדמ תואובנש םושמ ,םיקחשמב

 תורושקו ךוראה חווטה לע ללכ
 ןתינ .הקתפרהה תשחרתמ וב םלועב
 ,רתוי רצק חווטל תואובנ םג רוציל
 .תדדוב הקתפרהל ןיינע ףיסוהל ידכ

 לש גוס ןה תוידוס תועדוה םג
 קיר ףד תלבקמ הרובחהש חיננ .הדיח |

 וממחי םא ."יל רק" בותכ ותיתחתבו
 וילע עיפות הרודמה לעמ ףדה תא
 דוע .ןומיל ץימב הבתכנש ,העדוהה
 תפמב אבחתהל הלוכי הסומכ העדוה
 הפמהש בל םימש ךירוביג םא .רוזיא
 יאדכ ,דחוימב תקייודמ הניא םהלש
 ןכתיי .הנוכנ הרוצב התוא ולפקיש
 הפמה תא תוארל ולכוי ךכש
 ,םיבורקה םייאה דחא לש תיתימאה
 .סומכה רצואל ךרדה תאו

 ,דאמ תוצופנ תוידוס תועדוה
 רשאכו תוישלב תוקתפרה ךלהמב
 ומכ .חילשה לע ךומסל ןתינ אל םתס
 רוסא רשאכ ןליעפהל לבוקמ ןכ
 לופית העדוההש ןפואו םינפ םושב
 .תורז םידיל

 תומודה ,הרהזא תודיח םג ןנשי
 בצמ לע תורבדמ לבא האובנה תדיחל דאמ
 .םימיוסמ הרקמ וא םדא םע ההוזמ וניאש
 :הילעו ךובמ תפמ לשמל

 ךכרד תא /וז הקיתע הפמ תרזעב
 /ינוויכ לע ךומסת לא ךא /.אוצמל ךילע
 םירבד םא /.אצומ אלל רתווית ןפ
 אלו טושפ ללכ רוכז /רזומ םיארנ
 /דצה לע ול דמוע ףוסניאהשכ /:רכומ
 םאו /.דחא אלל םולכ ךכב ןיא ירה
 אצמת הארמב /םירסח םינוויכ ןיידע
 .םיכרד
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 וריהבי תונושארה תורושה תעברא
 עברא ,קסעב רשכ אל והשמ יכ תויומדל
 םילקתנ רשאכ יכ תוריבסמ תואבה תורושה
 ,בכוש הנומש אוה ףוסניאה ןמיס) 8 הרפסב
 תויהל בושי דצה לע ותוא ודימעי םא ןכלו
 דבלמ ,ןיטולחל הנממ םלעתהל שי (הנומש
 81 ,18) דחאב הוולמ איהש םירקמה
 תונורחאה תורושה ינש ןכ ומכ .(םירחאו
 אוה לאמש) ךופה הריוצ הפמה יכ תוריהבמ
 שמתשהל שי ןכלו (.לאמש - ןימיו ןימי
 .ךירצש ומכ הפמה תא תוארל ידכ הארמב

 ןיאו בצמ לכב הרהזא תודיח אוצמל ןתינ
 ךירצ אל םג) ןהלש םישומישה ןווגמל ףוס
 ןיא - ללככ .(םתוא איצמהל ידכ לכש הברה
 .םיללכ ןהל

 לע םג תודיחה תעירי תא שורפל רשפא
 תבגשנ הרוצ םיווהמ םהש - ןושל יקחשמ
 לש עבשומ ביוא ,ןיקזארש חיננ ,החידב לש
 רחאל עובשו .םינקחשה ידימ טלמנ ,הצובקה
 םשל הנועה דדונ רמז ריעב עיפוה ןכמ
 ימ ךינקחש ולגי המרוע תצק םע ?ראקניז
 םא וא .תויתואה בוברע ירוחאמ דמוע
 םהמ המכ ,ינוהמת םסוק הרבחהש םישפחמ
 ץראמ םסוקה :זמר) ?תקרב םשב ריעב ודשחי
 (.ץוע

 ,קחשמ לכל ןושל יקחשמ ףיסוהל רשפא
 תתל וא םינקחשה תא תועטהל ידכ ,תֶע לכב
 ,םתוא עשעשל וליפא וא ,םינטק םיזמר םהל
 תא ןיבהל ידכ קיפסמ םימכח םה םא
 .קחשמה

 חיננ .םילימב אובל תובייח אל תודיח
 ךוכל םיעיגמו ךובמב םיבבותסמ םינקחשהש
 ריקל דמצוה דלש .תואיצי שולש שי ונממ
 לא עיבצמה אוהו (םיכורא םירמסמ תרזעב)

 ,המ לבא - יזכרמה חתפה
 היטר שבול ונלש דלשה
 דומעת םא .ןימי ןיע לע
 ןיע תא םוצעתו דלשה דיל
 העיבצמ דיהש הארת ןימי

 תודיח ץימחהל יאדכ אל .תינמיה הרעמה לע
 .הלאכ

 ,םיכובמב רקיעב תוצופנ הז גוסמ תודיח
 תויעקרק-תת תורעמו ,םייקנע תונומרא
 תקסוע ןוליא יביתנ תרבח םג .ןהינימל
 תויזכרמה םיכרדה ןונכת תעב ,הלא תודיחב
 תאצל ךירצ הפיאמ ןיבהל םתיסינ) ןד שוגב
 ךכבו (?םהילא סנכיהל ךיאו םיביתנה לא
 המכוחה .תודיח אשונב הבושח הרעהל ונעגה
 .הפיאו יתמ ,המכ תעדל איה

 הבוט הדיח לע םימי המכ דובעל ףידע
 הפוקתה התוא ךשמב רוציל רשאמ תחלצומו
 אשונ םג .הטמו תוינוניב תודיח רפסמ
 הבישח בייחמ תואקתפרהב ןתללכה
 לכל תחתמ הדיח בתכ ונשי םאה :תיתרוקיב
 םא ,ינש דצמ .תמזגה ,ןכ םא ?ןנער ץע
 ןמ ,קחשמה ךלהמל תינויח תרציש האובנה
 לכב הילע עומשל ולכוי תויומדהש יוארה
 ריבס באפ

 םג ,םכיתוירפסו - םכיתוחומ תא וליעפה
 תרזעב םג םינקחש לע תושקהל ולכותו -
 .תודיח

 : 2 ו - /

 1 ל, 7, 4 : ו
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 יק ח ש מ

 |[ 0 םידיקפת-) )-

 םידלונה םישנא שיש ןכתי
 קר םה ראשה לבא ...םירוביג
 יו יי 1 יו
 םה - ושעי אל םישנאה בורש המ
 ו ול ו-7
 לש הנגהה חוכ ,דרא'צנלב
 .היפלדליפ

 רעס-ןב ןרע תאמ
 הצרא בנגתה םייוסמ םידיקפת קחשמ

 וא ותוא םסרפל חרט אל שיא ,הנשכ ינפל
 אל שיא ןכלו םירוקרז רואב ותוא ביצהל
 ,אוהו 1086: אוה קחשמה םש .ותוא ריכמ
 .ל"וחב תררחסמ החלצה ,ןייצל שי

 םשב הרבח הרצי 70860 תא
 האיבהש הרבחה ,וא 57 אכ 5
 ,היונאראפ תא ונל
 םיבכוכה תמחלמ
 יקחשמ) םידשה יחסכמו
 .(םיטרס אל ,םידיקפת

 קחשמה תטיש םע
 וזו קחשמה םלוע םג אב
 תוטישה ןתואמ תחא
 דירפהל רשפא יא ןהב
 רופיס .םיינשה ןיב
 ספות 7060 לש עקרה
 תמושת תא תולקב
 :ןקחש לכ לש וביל
 תחת אצמנ ץראה רודכ
 םישלופה ,אל .השילפ
 םיאב םה ,ללחהמ םניא
 .תורחא תויואיצממ

 | ואב ונביוא
 ,םירחא םימוקימ
 םה .תונוש תויואיצמ
 בונגל ידכ וידחי ורבח
 לש היחה היגרנאה
 תא תולכל ,ץראה רודכ
 תויורשפאה תיגרנא
 ישלופ .ולש
 תויואיצמה תא םתיא ואיבה תויורשפאה
 םוקמל ונלש בכוכהמ םיקלח םיכפוה ,םהלש
 רודכמ קלח ומצעל עבת לע טילש לכ .רחא
 ,תואיצמ ומצעל םיקה דחא לכ .ץראה
 ,תיטסטנפ ,תירויפיפא ,תיביטימירפ
 לע ולשמ ,תיתמיא וא תיגולונכט ,תירבייס
 .שוביכב לחהו ,ונמלוע

 לכ .ןנכותמכ המלשוה אל השילפה לבא
 ,הרעסה יריבא תא ןובשחב וחקל אל תונכהה
 תופוס תא םולשב ורבעש םישנו םירבג

₪ 

 ,בכוכה ינפ תא ונישש תועוגה תויואיצמה
 לכהש העשב םהלש תואיצמה תא ורמשו
 ולא םירוביג ,םהישעמב .הנתשה םביבס
 תוטשפתה תא ורצעו םישלופב ומחלנ
 .התע תעל .שוביכה

 ...םש שי הרעסל
 יריבא תא ,ןבומכ ,םיקחשמ םינקחשה

 ןיב תוריתסה תא לצנל םחוכב .הרעסה
 .םתבוטל םתוא ליעפהלו תונושה תויואיצמה

 תיגרנא לש תמייוסמ תומכ שי ןקחש לכל
 םירבד עצבל לוכי אוה התרזעב ,תויורשפא
 ךא ,דחא םוקי לש עבטה יקוח תא םירתוסה
 םימודמדה רוזיאב םיירשפא תויהל םייושע
 .םירתוס םימוקי ינש לש םהיקוח ןיבש
 ץורל ,רטמ רשע הבוגב המוח לעמ ץופקל
 ללוחל וא םימסק ליטהל ,תינוכממ רתוי רהמ
 ךל שי םא ,ירשפא לכה - תואלפנו םיסינ
 .תויורשפא

 תפידר :הרטמ םכל שי הרעס יריבאכ
 ,לק אל הז .םתדמשהו לעה יטילש

 ןופצמ) היזנודניא ייא
 ,םימיאה תכלממ םה (הילרטסואל
 ,הקירמאמ עבר .שורוא .תכלממ
 אוה ,יחרזמ ןופצה עברה
 המדאה ,תיביטימירפה הכלממה
 תוצראו הילגנא .היחה
 ,היזטנפה תכלממ ,היבנידנקס
 לש הכלממל הכפה תפרצ .לסייא
 תוחוכו קנאפרבייס תיגולונכט
 ,היפויתא ,שבח ,םירצמ .םיישפנ
 תירפמיאל ויה דא'צו בול יצח
 תכלממ ,ןפי .סולינה
 .ןופינ תכלממ ,היגולונכטה

 תטלשנ תוכלממהמ תחא לכ
 תואיצמ תחא לכב ,הלש לעה טילש ידי לע
 .בחרתהל הסנמ תחא לכו ,הלש

 תיתואיצמ הניא המצע קחשמה תטיש
 מאס וא אסז אוה5ךטא ,אותתק-כ
 .יתרכהש הטיש לכמ רתוי תניינעמ איה לבא
 םיקוחה רפס תא הכותב תללוכ הספוקה
 ,(ןמואי אל ףיכ לש - תילגנאב - דומע 150)
 ץראה רודכ תא ראתמה) םלועה רפס

 תואקתפרה רפס ,(עוסשה
 רפסמ ואצמת וכותב)
 20 תייבוק ,(תואקתפרה
 .המרדה יפלקו םידדצ

 והז ?המרדה יפלק םהמ
 תרבח לש שודיח
 םיפלק .ט5ד םאע
 םיבצמ םיראתמ הלא
 םתרזעב ,םינושמו םינוש
 ,קחשמה תא רפשל ןתינ
 .ןקחשה תערל וא תבוטל
 רתויב עשעשמה ןויערה הז
 אוהו הנורחאל יתלקתנ וב
 קחשמ לכל ךפונ ףיסוי
 ףיסוי טלחהבו אוהש
 קחשמ ןומהו חתמ ,המרד
 .םידיקפת

 ,גישהל השק םויכ
 םירצומה תשק תא ,ץראב
 ךא ,1086-ל םיוולנה
 רשפא לארשיל ץוחמ
 לש ידמל בר רפסמ אוצמל
 .םלוע ירפסו םיקוח ירפס
 ירפס תיגולירט וליפא שי

 תמחלמ תליחת תא תראתמה האירק
 תא קר גישהל יתחלצה הכ דע .תויואיצמה
 .ףד לכמ יתנהנ לבא ,ןושארה קלחה

 046: - הכרעה
 קחשמ שפחמש ימל קוידב םיאתמ

 ןתינש ,חתומו קתרמ ,יתרגיש אל
 הרטמ שיש לבא ןמז ךרואל קחשל
 .ופוסב הרורב

 םיפרטצמ

 םכמ ונלביק !האלפנ תונעה וזיא
 םתאש יפכו תופרטצה יספוט תורשע
 דוע תרחבנל ונפריצ ,םיאור
 .םיצורח םי-ו/12 הברה-הברה
 םסרפנ םיבורקה םישדוחה ךלהמב
 תקידבל םאתהב ,תואצותה תא
 םאו - תרחבנב םישדחה םירבחה
 תא ואלמ ,לבקתהלו תוסנל ךנוצרב
 העפותל בל ונמש ,בגא !ספוטה
 ספוטה תא חלשש ימ לכ - תניינעמ
 שי .וריחמ תא הווש קחשמהש בשח
 ?המל גשומ םכל

 דוב א ה ו =

 | 1.05%( כט(6תתהת \[וח6
 0" ימאותל דעוימ
 יתבהא יכה המ

 הסינכה ,קשנה תוינק :ריעב תוינקה
 .רבל הסינכה ,םירומיהה ,תויונחל

 +6 :;הקיפרג
 4% 4 0 0 4 :לוק
 46 :ףיכ
 4 6 6 6 6 | ;יללכ ןויצ

 תוחפ יכה המ

 תצק תדלקמב הכימתה .תויטיאה
 .תמגמגמ

 :קדובה \\17-ה םש
 ןויצל ןושארמ ץיבונורהא ודיע

 וה9 1[

 0: ימאותל דעוימ
 יתבהא יכה המ

 ףיכ יל היה לבא ,םיבלש ןיא קחשמב
 .הפשכמה תריטבו תוחורה תיבב

 , תוחפ יכה המ

 בשחמהש דע ןמז הברה תוכחל ךירצש
 .עגר ותואב השוע אוהש הלועפה תא רומגי

 :קדובה \1/2-ה םש

 (יונמ תויהל הצורש) רשה תמדמ רשימ דהוא

 :הקיפרג |
 2%% :לוק |

 | 0 :ףיכ
 ;יללכ ןויצ

 6 ימאותל דעוימ

 יתבהא יכה המ

 ,המצע המישמב אצמנ התא רשאכ
 רגתא והז םירחאה םיסוטמב םחלנ התאשכ
 .םירוטלומיס יבהואל דעוימ !דואמ הנהמ

 תוחפ יכה המ

 ךירצ התא הב ,העורגה הלחתהה תא
 .דוחבל

 646 6 | | :הקיפרג
 | 6 :לוק
 9% 4 4 6 :ףיכ
 4 6 6 6 | ;יללכ ןויצ

 :קדובה \\1/-ה םש
 אבס רפכמ םואבלדנמ יסוי

 םילול מנ

 6 ימאותל דעוימ
 יתבהא יכה המ

 הברה וב ךירצ התא יכ ,27 בלש תא
 םילולמנה תא ריבעהל ידכ הבשחמו תוזירז
 .ןדע ןגל

 תוחפ יכה המ

 .יתבהא אלש קחשמב דחוימ רבד ןיא

 :הקיפרג
 :לוק
 :ףיכ
 ;יללכ ןויצ

 :קדובה \\17-ה םש
 הפיחמ רונמ ןלוג

 םינילמר ג
 ( דיש[ 1

 6 ימאותל דעוימ

 יתבהא יכה המ

 התא רשאכ אוה רתויב הנהמה בלשה
 טיבמ ,הקעזאה הב הלעפוהש המוקל ארקנ
 רדחל סנכנ התא .ךידעצ תא הנובו הפמב
 םינושמ םירוצי ךביבסמ ,ןימימ ןושארה
 ךמולשל תוגאד ףופא ,ידמל םיקיזמ םיארנה
 אוהו םירוציה דחא לע סנפה תא חתופ התא
 קמחתמ התא .ץפח ךילע קרוז ךא - רוונתסמ
 שלפה םע םירוציה ראש תא דימשמו תפחהמ
 הארנכ חילצה םירוציה דחא ךא - המלצמב
 רוציב עלוקו ותשק ךרוד ומזיג .קומחל
 .סואמה

 תוחפ יכה המ

 המוק רומגל חילצמ אל התא םימעפל
 .לעופ ףטמו הקעזא שי תרחא המוקב רבכו

 :הקיפרג
 ;לוק |

 ;ףיכ
 :יללכ ןויצ

 :קדובה \\1/-ה םש
 הווקת חתפמ רלשיט לאכימ

 :ר פס

 (:-ה יקחשמ לש ך"נתה

 0 ימאותל דעוימ

 יתבהא יכה המ

 םיבר םיקחשמב דואמ הברהב רזוע רפסה
 לע םיקחשמה .דחא קחשמב קר אלו
 .דואמ םיפי וילא םיפרוצמה םינוטילקתה

 תוחפ יכה המ

 .תודותה קרפ תא

 6 4 6 4 6 | ;יללכ ןויצ

 :קדובה \\17-ה םש

 .ןיקצומ תירקמ טאלבנזור ףסא
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 (סולכטסכוז ןרוא ץועיו יקכסיפ לייא תזאמ

 סבל :תרמא : | ,

 םיאצמכ םידרומהש | 4[
 בורק .(\זהש הפיא 4 ב (

 .% קרפ

 | .תעכ וםיינע ה יושב תא דירוהל םילוכ' םתוא |

 = 0 תוטועח יסופק תולטלט
 תכראתמ ךרדהו |

 הוצרג ףוש ;35
 ..ן5

 ; לגש"

 ' 1 ב- רתשוש 2 ו. ' לו 8 | ןוזכ בעטנה ,'דמ רוי (ביעעה .תא\ ,תופזוימכ ו וקפה ה ל | דנרמתהל 45 ולד תשעת םפפה תא | (פטי'ב ,ךילופיל ףוסה , םות ןהּז תיא חותנו ושכר
 9 משפה רוש קמ .תוכאוכה

| ּ 
| 

" + 
 - /7 ןכשי לראש אל ,ל\מ / \ ָ. . 6 "שש < | ג "עבו | - \ [ ב - 9 5 \ - . = ,יירע כ /

 .,התו קוזור טוקמל בכרל [1 -

 יעכ הע ככ התא | ( ני אא תלה וא וקו
 החמה .תא םקמל ו ךכ 5כ -- ןמ%-- יעממ םתעאה

 ו "ו ליעצ טל; לק ילושב- הקוד
 "7 רבד םוש םויק ץא 0טא'> ,םות 0 - יי יככ 5 הְרְכ ₪5 ₪% :

 . תושבכ- ז

 \ | תוכיכיו םינש רכיכ צפתה 5 הסה שעגה רה

 ₪5 םדקכמ 55 םמוש חטטמ םעקנ טמא\ [ =
 .וניתורודמ ןוע5 הווסה םילכקמ א םייוכ

 .חכל ל ןב"שפיח בתאי
 זלכזת אל לבא : םכברדל

 הזה וותש אוכל

 .! גמל

 ועוטנ השלג םיקמה

 ,ידמל

 ןופיל ו" םימחולה ,2ו5
 הפודא הפה תובל הליכה
 - | וסירב תומה . (םוע .תינארזו מש
 .םילידכו ,תזיחב- לפטל 9

: ) ₪ 
 2[ ןכ וכח , םתא

 .םב תיא ףוסא 5 1

 היפנ> תויגלח ,תוקד
 ...04 דע



 ןומה רבכ היזטנפה בכוכב קחשמ ינא <
 תושעל ךיא תעדל שקבמ ינאו ןמז

 . תל 03-7627123 ,יסא .ברעה תועשב

 קחשמב תונורחא םילמ | - (0--ל קחשמ ףילחהל ןיינועמ *
 םידיקפת הרינמל 86 בתכתהל םיצור 86 תופלהחה 8 םינודעומ 8 תולאשמ

 הר כמ

 ,60:4 ךסמ 640% 1 בשחמ הריכמל *
 04-980428 .םיננוכ 2

 ח"ש 60 .ה'גנינה יבצ ,ונדמוק
 08-249588 ,ןרוא .קחשמל

 6 + ילסרבינוא ודנטנינ הריכמל א
 ,םיזורב דיצ ,1 וירמ .םיקחשמ
 תביסמ ,סר'גור קאב ,2 רטלרביג
 700 .2 לופכה ןוקרדה ,תוצלפמה
 םייגל םיקחשמ ינש םג ,ףסונב .ח"ש
 לובסייב ,ח"ש 70-ב הינוולטסק - יוב
 אל) 03-348534 ,יגח .ח"ש 80-ב
 (תבש ישישב

 רסמ + א םאות בשחמ הריכמל =
 .תדלקמ + קיטסיו'ג + 640% + 4

 ,14 א[[1? ,60/א100 ,תואיציה
 איג .ח"ש 1200 .םישקמ 102 תדלקמ
 04-227797 ,ירדא

 ,18א1 אד םאות בשחמ הריכמל *
 ,תבחרומ תדלקמ ,םיננוכ 2 ,%
 ,םאות יפרג סיטרכ + סלוקרה ךסמ
 ,ליג .הרזעו תונכות + יבייב זראמ
7" 

 06/4 ךסמ + 18%[ 01 םאות הריכמל א
 אלמ חישק קסיד + םאות סיטרכו
 .תופסות < םישדח םיקחשמו תונכותב
 057-553584 ,רמות

 תרבוח + ירוקמ) הפיקתב תסייט
 .הריטה קחשמב ,(הזיראב ,תירבעב
 03-5491563 ,םהוש ןדיע

 תואבה תוטסקה תא תונקל ןיינועמ א
 ,] הדלז .ח"ש 60-100 .ודנטנינל
 ,יליב ויאב ,11-ו 1 ןאג פא ,11 הדלז
 .רצלז רחש .ץחמה חוכו ודנסקפ
6" 

 אל) ₪0 סיטרכ תונקל ןיינועמ *
 100-150 .ןיקתו בוט בצמב (ךסמ
 ,ליא .סיטרכה תוכיאב יולת) ח"ש
1-6 

 + םיקחשמ 4 + הגס ףילחהל ןיינועמ *
 קיטסיו'ג + רוא חדקא + םיפיט

  !אל !לוחכה !אל - םודאה לע ץחלת
 !אל ...הכח !קוריה |

 ןוספמיס קחשמב הרזע שקבמ
 הפמרל םיצפוק ךיא .בשחמב
 03-5529575 ?הנושארה
 ןיכסה תא םיזיחשמ ךיא !וליצה
 04-239404 ,ןדיע ?3 יראלב
 סנו'ג הנאידניא קחשמב הרזע השורד
 תא םירבוע ךיא .ןורחאה בלצה עסמו
 ,םי תיירק ,ןונרא ףסא ?הריטה
4 
 .1 תיתרטשמ הריקח קחשמב יתעקתנ

 תא לכאת איהש ךכ ,הבער ואימ תא
 ןופלטל רשקתיש ,עדויש ימ .םיזוגאה

1 

 ,רפוע ,8כ לש תורבוח הריכמל *
1 

 םיצורש 8.0 ינקחש םישורד *
 ,תניר .דודשא רוזיאמ ,קחשל ליחתהל
5 

 ₪8 תוצובק רוציל ןינועמ מ"הש א
 ,ןדיע .רוזיאהו הינתנב 11-13 יאליגב

 0 דגנ תויאר גישהל ךיא עדוי אל ינא - 03-5564062 ,השמ .ח"ש 0 ינועבצ ךסמ ,א1  בשחמ הריכמל

 (םינשי /םישדח) םירפס תונקל ןיינועמ א היהי ןתינש ידכ ,ןמפוה ןאירמ יקחשמב תונורחא םילמ יקחשמב תונורחא םילמ | .ריחמ יצחב הגס יקחשמ הריכמל * תוקתרמ תונכותו ןחלוש + <
 ,ןדיע .תילגנאב ןוקרדה חמור לש קרפב וב הרוי ינאש םעפ לכ .ורצעל םידיקפת ספת 052-501787 ,ףסא 08-523148 ,ריפכ .ח"ש 950-ב

 "8 ינא .קחשמה רמגנ םימסה תקסעב ...ספוא ו ./ ,םיגרואה קחשמ רוכמל ןיינועמ * 4 + שדח טעמכ הגס הריכמל *
 חר ,םוחנ רינ ,בר ןמז רבפ עוקת סומע .שדח ומכ ,הזיראב ירוקמ .ח"ש 300 .חדקא + םיקחשמ ...ירברבל יטוידיא םש הזיא ?דאב ְ יש 2 וגה
 יקחשמב תונורחא םילמ ל קחשמ + תוירחא תדועת + יעוצקמ ור וש טופ ו | | 1 7 | 58549 דוקימ ןולוח ,23 וחירי ה / | 052-913314 ,ירסומ 9

 םידיקפת םיקחשמב הרזעל ןנחתמ - 4 + ודנטנינ תכרעמב ,םיעונפוא | ₪ : גס 146 קחשמה הריכמק * סיטרכו ךסמ | םאות הריכ
 .הלאה ברק-תונמל שי רזומ םעט : 03-5593622 .םיקחשמ 03-20 ,אצמ .ורושאו וממאש | | לא 9 ל שי | .אוסחאסצ 3[18ח0 1-1 50806 ()081 4 .5503202 חל ,38518ה ,(-100 13310 ,רפוע .הלועמ בצמב ןיוצמ קיטסיו'גו ,םיקחשמ + חישק קסיד + 4
 - -0389 ינטוטממ האס =.זעפות + 1 057-5535684 ,רמות .תופסותו תונכות

 םע ,אזוזסה|6 \\ גודרסזפ ,\[6א 1 הפלחהל וא ח"ש 50-ב הריכמל יא םע הגס לש ריג םייג תכרעמ הריכמל *

 יקחשמב תונורחא םילמ |
 םידיקפת

 ,סרוירוו לטסירק ,קינוס :םיקחשמ 4
 ,רקול ןולא .ח"ש 500 .רלטב סקא
 ןליא תמר ,16 ןליא תבחר

 !םירדהנ םימה !וסנכיה ,וסנכיה

 קחשמה ,18א1 םאותל הספוק קחשמב
 ללוכ ,הזיראב רוגס ,ירוקמה 1.0001
 .תוינבת תרבוחו תוארוה תרבוח
 ,604 ידצו 512% שרוד קחשמה
 03-874661 ,לאגי ,/(-ו ם0נ/\

 םיקחשמ תוטלק הריכמל .*
 לכ ,עסוטס|6 [כזופס!6-ו ₪111 ת3ץסט
 תכרעמ םגו .ח"ש 120-ב תטלק
 2 + חדקא + הלועמ בצמב ודנטנינ

 וא איג .חדקאו ללכושמ קיטסיו'ג
 04-924793 ,ןדיע

 4/8 117 וברוט אד בשחמ הריכמל *
 40 א[ ימינפ חישק קסיד םע
 תדלקמ ,קיטסיו'ג ,רבכעל תואיציו
 וא ח"ש 1000 .ךסמ אלל ,תספדמו
 03-481432 .תוחפ ילוא

 ךסמ םע 630% 18א1 אד בשחמ *
 ,םיננוכ 2-ו תדלקמ - ינועבצ 4

 ,וליצה
 םירוקה לכ ךותב תעבוט ינא !וליצה א

 ימ לכ !1.000א1 קחשמה יל הווטש
 םע רשקתהל השקבב ,בל ול שיש
 08-557493 ,תניר

 םישוע המ .2 םיפוקה יאב יתעקתנ *
 התקיבב היתשה תורחתב חצנל ידכ
 03-6738225 ,הירא ?:11417  יאבש

 ןולוחמ ןומיס יתיא !5025 !8025 -*

 םיעוקת !וליצה
 סייפס) 1 .הזסא 38068 01 3%170%-ב

 לכ .ןמז דואמ הברה רבכ 64 טסווק
 ,לאינד/היאמ .הכרבב לבקתת הרזע
8" 
 םע ךסמה תא םירבוע ךיא !וליצה
 אצמנ ובש ןינבבש הרפה
 קחשמב ,380צ 116ודווההה

 ,יטיויקלא רורד !ףוחד .סקסז

233 

 + םיליחתמל 8 תכרעמ -=*

 ,תימע יניפ .ןיוצמ בצמ .תואקתפרה
7)' 

 ד"ומ ילוח םע רשק רוציל שקבמ *
 הבושת .ץראה יבחר לכמ מ"דומו
 .דודשא ,2398 .ד.ת ,ריפכ .תחטבומ
8 

 .םינוקרדו םיכובמ ןודעומ חתפנ *
 06-947729 ,רואיל

 האיציו םיקיטסיו'גל תואיצי 2 םע 06-937806 ,רוטנק רוא .םיקחשמ ללוכ הלועמ בצמב הגס הריכמל *
 ,ןדיע .תופסות + .תספדמל ,ז8א1 םאות אד  בשחמ הריכמל א 590 .םיקחשמו םיקיטסיו'ג ינש חדקא
 08- 0 2 + ינועבצ 6034 ךסמ םע % 03-771437 ,ןר ,ת"ש

 םע תוטלק * לוב םייג קחשמ הריכמל =* ,תספדמל האיציו םיקיטסיו'גל תואיצי סנו'ג הנאידניא קחשמה הריכמק *
 052-9711586 .םיקחשמ 6 ,יקימ .תופסות םע שדח בצמב .הזיראב ,םסיטנלטא הדובאה תשביהו

 ,(הזיראב) ירוקמ קחשמ הריכמל * 4 03-5034777 .איג
 7 אל .052-982615 ,יש .ןוספמיס | םאות בשחמ הריכמל =*

 | תבש-ישישב יקחשמב תונורחא םילמ 2 + 62 ךסמ + 640% 181 א1

 | א דש ו קר ₪גחוקגפס :הגס יקחשמ ינש הריכמל * םידיקפת ו 3 ,
 9% ₪ . - | י | ו-5 ו ו

 !תחבושמ תוכיאמ םינ וטילקת יו דד ה ,םיקחשמ האממ רתוי ללוכ ,ןנוכ םע
 | | ה" .ונומ ךסמ ,םיקיטסיו'ג ינש
 תויומד םע תוביהרמ תוקבדמ ,שדח בצמב ,םיגרואה קחשמ הריכמל * לה 02-526746 ,רימא
 . = ו 04-252634 ,לכימ .תירוקמ הזיראב חי

 | : . | | :הגס יקחשמ ףילחהל ןיינועמ * 2 ,[8א1 א םאות בשחמ הריכמל א 08-591073 ,5100%8 + | יםינוטילקתו תורבחמל תו*- 2 | א( 6-96 ל
 ה | בכוכ הגס תוטלקב (תוילשאה תריט) 181 ןכ(005 + בשחמה תרכה תנכות םיקחשמ + תדלקמ - ינועבצ (4 שק !הטפוק לכב םניח בשחמ קחשמ סואמ יקימו (לגרודכ) ואסו1₪ 5סססז + קיטסיו'ג + (3.5"-ו 5.25") םיננוכ ךסמ + 6401. א1 בשחמ הריכמל *

 ו 4 | | ,ריפב .2/3 אלפה דליו היזטנפה ,דוד ןורי .ח"ש 1400 .ירוקמ 04-382113 ,רונמ ןלוג .תופסותו
 ל : +5 ₪ - "4 5 םיקחשמ 4 + שדח בצמב הגס הריכמל א

 >> ה ןוצרה קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ * הלועמ בצמב 1 בשחמ הריכמל = 08-245750 ,ןדיע .קיטסיו'ג + םישדח
 5 7 ,ּ ללוכ ,תירוקמ הזיראב ,1 המצועל ,(720%-ו 360%) םיננוכ 2 ללוכ ודנטנינל םיקחשמ הריכמל *

 ,ריג לאטמ .םישדחכ ,ילסרבינוא ו "
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 אל .רחא קחשמב ,תוארוה תרבוח לכ ,ירוקמ טפוסורקימ רבכע

 .ט/ז? התא זא -ו/12 ינוטילקת הנוק התא םא



 הויונה הטנר

 | םינעוצקמל .תיחיבו

 יי //מ םיבשעחמו הנכות ,תורפסל תויונח תשר

 0 |[- ן" . 05-5794711 15 תרנכ קרב- -ינב ₪ 05-5288281 הטמל 5 רעש רטנס ףוגנזיד ביבא לתשש

 = 8 - .ןמצייו ,ינורהא זכרמ אבס רפכ ₪ 035-5490720 49 בולוקוס ןורשה תמרש

 4 רבילהומ .הוקת-חתפ [₪ 08-405808 5 םיסוריאה ,רתוינק הנויצ-ס]נ ₪ 052- 4

 5 המוק ,ןורשה ו הינתנ ₪ 2 ךופלח 'גספ ן5פ לצרה .תובוחר ₪ 03- 952

 יויו 4 06 . - 8


